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1. அழக

கபாடலயிளம் பரிதியிவல அவேடளக் 
கண்வடைன்!

கடைற்பரப்பில், ஒளிப்புனலில் கண்வடைன்! அந்தச
வசபாடலயிவல, மைலரகளிவல, தளிரகள் தம்மில்,
வதபாட்டை இடைம் எலபாம் கண்ணில் 
தட்டுப்பட்டைபாள்!
மைபாடலயிவல வமைற்றிடசயில் இலக கின்ற
மைபாணிக்கச சுடைரிலவேள் இருந்தபாள் ஆலஞ
சபாடலயிவல கிடளவதபாறும் கிளியின் கூட்டைந்
தனில் அந்த 'அழவக' ன்பபாள் கவிடத தந்தபாள்.

சிறுகழந்டத விழியினிவல ஒளியேபாய் நின்றபாள்;
திருவிளக்கிற் சிரிக்கின்றபாள், நபாவரடுத்த
நறுமைலடரத் வதபாடுப்பபாளின் விரல்வேடளவில்
நபாடைகத்டதச வசய்கின்றபாள்; அடைவடை வசந்வதபாட்
புறத்தினிவல கலப்டபயுடைன் உழவேன் வசல்லும்
புதநடடையில் பூரித்தபாள்; விடளந்த நன்வசய்
நிறத்தினிவல என் விழிடயே நிறுத்தினபாள்; என்
வநஞசத்தில் கடிவயேறி மைகிழ்சசி வசய்தபாள்.



திடசகண்வடைன், வேபான்கண்வடைன், உட்புறத்தச
வசறிந்தனவேபாம் பலப்பலவும் கண்வடைன். 
யேபாண்டும்
அடசவேனவும் நின்றனவும் கண்வடைன். மைற்றும்
அழகதடனக் கண்வடைன் நல் லின்பங் கண்வடைன்.
படசயுள்ள வபபாருளிவலல்லபாம் படசயேவேள் 
கபாண்!
பழடமையினபால் சபாகபாத இடளயேவேள் கபாண்!
நடகவயேபாடு வநபாக்கடைபா எங்கம் உள்ளபாள்!
நல்லழக வேசப்பட்டைபால் தன்ப மில்டல.



2. கடைல்

மைணல், அடலகள்

ஊருக்கக் கிழக்வக உள்ள
வபருங்கடைல் ஓர வமைல்லபாம்,
கீரியின் உடைல் வேண் ணம் வபபால்
மைணல் வமைத்டத; அம்வமைத் டதவமைல்
வநரிடும் அடலவயேபா கல்வி
நிடலயேத்தின் இடளஞர வபபாலஎ
பூரிப்பபால் ஏறும் வீழும்;
புரண்டிடும்; பபாரபாய் தம்பி.

மைணற்கடரயில் நண்டுகள்

வவேள்ளியே அன்னக் கூட்டைம்
விடளயேபாடி வீழ்வே டதப்வபபால
தள்ளிவயே அடலகள் வமைன்வமைல்
கடரயினிற் சுழன்று வீழும்!
வவேள்ளடல, கடரடயேத் வதபாட்டு



மீண்டைபின் சிறுகபால் நண்டுப்
பிள்ளகள் ஓடி ஆடிப்
வபரியேவதபார வியேப்டபச வசய்யும்.

புரட்சிக்கப்பபால் அடமைதி

புரட்சிக்கப் பபால் அ டமைதி
வபபாலியுமைபாம். அதவபபால், ஓரக்
கடரயினில் அடலகள் வமைபாதிக்
கலகங்கள் விடளக்கம்; ஆனபால்
அருகள்ள அடலகட் கப்பபால்
கடைலிடடை அடமைதி அன்வறபா!
வபருநீடர வேபான்மு கக்கம்;
வேபான்நிறம் வபருநீர வேபாங்கம்!

கடைலின் கண்வகபாள்ளபாக் கபாட்சி

வபரும்புனல் நிடலயும், வேபானிற்
பிணந்த அக் கடரயும், இப்பபால்
ஒருங்கபாக வேடைக்கம் வதற்கம்
ஓடு நீரப் பரப்பும் கபாண



இருவிழிச சிறகபால் வநஞசம்
எழுந்திடும்; முழுதம் கபாண
ஒருவகபாடிச சிறக வவேண்டும்
ஓவகபாவகபா எனப்பின் வேபாங்கம்!

கடைலும் இளங் கதிரும்
எழுந்தத வசங்க திரதபான்
கடைல்மிடச! அடைடைபா எங்கம்
விழுந்தத தங்கத் தூற்றல்!
வவேளிவயேலபாம் ஓளியின் வீசசு!
முழங்கியே நீரப்ப ரப்பின்
முழுதம்வபபான் வனபாளிப றக்கம்.
பழங்கபால இயேற்டக வசய்யும்
புதக்கபாட்சி பருக தம்பி!

கடைலும் வேபானும்

அக்கடர வசபாடல வபபாலத்
வதபான்றிடும்! அந்தச வசபாடல,
திக்வகலபாம் வதரியேக் கபாட்டும்
இளங்கதிரச வசம்ப ழத்டதக்



டகக்வகபாள்ள அம்மு கில்கள்
வபபாரபாடும்! கருவேபா னத்டத
வமைபாய்த்தவமை வசவ்வேபா னபாக்கி
முடித்திடும்! பபாரபாய் தம்பி!

எழுந்த கதிர

இளங்கதிரஎழுந்தபான்; ஆங்வக
இருளின்வமைல் சினத்டத டவேத்தபான்;
களித்தன கடைலின் புட்கள்;
எழுந்தன டககள் வகபாட்டி!
ஒளிந்தத கபாரி ருள்வபபாய்!
உள்ளத்தில் உவேடக பூக்க
இளங்கதிர, வபபான்னிண றத்டத
எங்கணும் இடறக்க லபானபான்.

கடைல் முழக்கம்

கடைல்நீரும், நீல வேபானும்
டகவகபாக்கம்! அதற் கிதற்கம்
இடடையிவல கிடடைக்கம் வவேள்ளம்



எழில்வீடண; அவ்வீ டணவமைல்
அடிக்கின்ற கபாற்வறபா வீடண
நரம்பிடன அடசத் தின்பத்டத
வேடிக்கின்ற புலவேன்! தம்பி
வேண்கடைல் பண்பபா டைல் வகள்!

நடுப்பகலிற் கடைலின் கபாட்சி

வசழுங்கதிர உசசி ஏறிச
வசந்தணல் வீசு தல்பபார!
புழுங்கியே மைக்கள் தம்டமைக்
களிரகபாற்றபால் புதடமை வசய்த
முழங்கிற்றுக் கடைல்! இவ்டவேயே
முழுவேதம் வேபாழ்விற் வசம்டமை
வேழங்கிற்றுக் கடைல்! நற் வசல்வேம்
வேளரகின்ற கடைல்பபார தம்பி!

நிலவிற் கடைல்

வபபான்னுடடை கடளந்த, வவேவற
புதிதபான முத்தச வசடல



தன்இடடை அணிந்தபாள் அந்தத்
தடைங்கடைற் வபண்ணபாள், தம்பி
என்வனன்று வகள்; அவதபாபபார
எழில் நிலபா ஒளிவகபாட் டிற்று!
மைன்னிவயே வேபாழி என்று
கடைலிடன வேபாழ்த்தபாய் தம்பி.



3. வதன்றல்

வமைன்கபாற்றும் வேன்கபாற்றும்

அண்டைங்கள் வகபாடி வகபாடி
அடனத்டதயும் தன்ன கத்வத
வகபாண்டை ஓர வபரும் புறத்தில்
கூத்திடு கின்ற கபாற்வற!
திண்கன்டறத் தள் தளபாகச
வசயினும் வசய்வேபாய் நீஓர
தண்தளி அனிசசப் பூவும்
வநபாகபாத நுடழந்தம் வசல்வேபாய்!

வதன்னபாடுவபற்ற வசல்வேம்

உன்னிடைம் அடமைந் திருக்கம்
உண்டமையின் விரிவில், மைக்கள்
சின்னவதபார பகதி வயேனும்
வதரிந்தபாரகள் இல்டல; வயேனும்
வதன்னபாடு வபற்ற வசல்வேத்



வதன்றவல உன்இன் பத்டதத்
வதன்னபாடுக் கல்லபால் வவேவற
எந்நபாட்டில் வதரியேச வசய்தபாய்?

வதன்றலின் நலம்

களிரநறுஞ சந்தனஞ சபார
வபபாதிடகயில் களிரந்தம், ஆங்வக
ஒளிரநறு மைலரின் ஊவடை
மைணத்திடன உண்டும், வேண்டின்
கிளரநறும் பண்ணில் நல்ல
வகள்விடயே அடடைந்தம் நபாளும்,
வேளரகின்றபாய் வதன்ற வலஉன்
வேரவிடன வேபாழ்த்தபா ருண்டைபா?

அடசவின் பயேன்

உன்அரும் உருவேம் கபாவணன்
ஆயினும் உன்றன் ஒவ்வவேபார
சின்னநல் அடசவும் என்டனச
சிலிரத்திடைச வசய்யும்! வபற்ற



அன்டனடயேக் கண்வடைபா ர, அன்டன
அன்பிடனக் கண்ணிற் கபாணபார,
என்னினும் உயிரக் கூட்டைத்டத
இடணத்திடைல் அன்வப அன்வறபா?

வதன்றலின் கறும்பு

உடலத்தீடயே ஊத கின்றபாய்
உடலத்தீயில் உருகம் வகபால்லன்
மைடலத்வதபாளில் உனத வதபாளும்
மைபாரபினில் உன்பூ மைபாரபும்
சலிக்கபாத தழுவேத் தந்த
களிரசசிடயேத் தருவேபாய்! வபண்கள்
விலக்கபாத உடடைடயே நீவபபாய்
விலக்கினும், விலக்கபார உன்டன!

கழந்டதயும் வதன்றலும்

இழந்திட்டைபால் உயிரவேபா ழபாத
என்னபாடச மைலரமு கத்தக்
கழந்டதயின் வநற்றி மீத



கழலிடன அடசப்பபாய்; அன்பின்
வகபாழுந்வதன்று நினத்தக், கண்ணிற்
களிரவசய்த, வமைனி வயேங்கம்
வேழிந்வதபாடிக் கிலு கிலுப்டப
தன்டனயு ம் அடசப்பபாய் வேபாழி.

வதன்றல் இன்பம்

இருந்தஓர மைனமும், மிக்க
இனியேவதபார களிரும் வகபாண்டு
விருந்தபாய்நீ அடடையுந் வதபாறும்
வகபாடடையின் வவேப்பத் திற்க
மைருந்தபாகி அயேரவி னுக்க
மைபாற்றபாகிப் பின்னர வேபானிற்
பருந்தபாகி இளங்கி டளவமைற்
பறந்வதபாடிப் பபாடு கின்றபாய்!

வதன்றலின் பயேன்

எழுதிக்வகபாண் டிருந்வதன்; அங்வக
எழுதியே தபாளும் கண்டைபாய்;



வேழிவயேபாடு வேந்த நீவயேபா
வேழக்கம்வபபால் இன்பம் தந்தபாய்;
"எழுதியே தபாடள நீ ஏன்
கிளப்பிடன" என்று வகட்வடைன்,
"புழுதிடயேத் தடடைத்வதன்" என்றபாய்;
மீண்டும்நீ புணரந்தபாய் என்டன!

வதன்றலிற்க நன்றி

கமுவகபாடு, வநடியே வதன்டன,
கமைழ்கின்ற சந்த னங்கள்,
சடமைகின்ற வபபாதிடக அன்டன,
உடனத்தந்தபாள் தமிடழத் தந்தபாள்
தமிழ் எனக்க அகத்தம், தக்க
வதன்றல்நீ புறத்தம், இன்பம்
அடமைவுறச வசய்வே டதநபான்
கனவிலும் மைறவவேன் அன்வறபா?

வதன்றலின் விடளயேபாட்டு

களசசிறு தம்பி வபற்ற



கண்ணபாடிச சிறகில் மின்னித்,
தளிசசிறு மைலர இதழ்வமைல்
கூத்தபாடித் தளிவதன் சிந்தி,
வவேளிசசிறு பிள்டள யேபாடும்
பந்வதபாடு விளயேபா டிப், வபபாய்க்
கிளிசசிற கபாடடை பற்றிக்
கிழிக்கின்றபாய் வதன்ற வலநீ!



4. கபாடு
மைடலப்பு வேழி

நபாடிவனன்; நடைந்வதன்; என்றன்
நகரஓ வியேத்டதத் தபாண்டித்
வதடிவனன்; சிற்றுர தந்த
கபாட்சிடயேச சிடதத்வதன்; வசன்வறன்;
பபாடிவனன்; பறந்வதன்; வதய்ந்த
பபாடதடயே இழந்வதன். அங்வக
மைபாடிவீ வடைபான்று மில்டல
மைரங்கவளபா வபசவில்ல!

வேழியேடடையேபாளம்

வமைன் வமைலும் நடைந்வதன்; அங்வக
'வமைற்றிடச வேபானம்' என்டன
"நபான் தம்பி என்டன வநபாக்கி
நடை தம்பி" எனசவசபால் லிற்று!
வேபான்வேடர வமைற்கத் திக்டக
மைடறத்திட்டை புடகநீ லத்டதத்



வதன்கண்டைபாற் வபபாவல கண்வடைன்,
திகழ் கபாடு வநபாக்கிச வசன்வறன்.

கபாட்டின் அழக

வேன்டமை வகபாள் பருக்டகக் கல்லின்
வேழிவயேல்லபாம் பள்ளம், வமைடு!
முன்னபாக இறங்கி ஏறி
முதடலகள் கிடைப்ப டதப்வபபால்
சின்னதம் வபரித மைபான
வவேடிப்புக்கள் தபாண்டிச வசன்வறன்;
"கன்மைபாடைம்" எனும்பு றபாக்கள்
கற்கடளப் வபபாறுக்கக் கண்வடைன்.

மையிலின் வேரவவேற்பு

மைகிழ்ந்தநபான் ஏகம் வபபாதில்
கபாடுதன் மையிடல ஏவி
அகவேலபால் வேரவவேற் வபபான்டற
அனுப்பிற்று வகபான்டறக் கபாய்க்க
நிகரபான வேபாடல ஆட்டிக்



கபாவரலி நின்று நின்று
நகரந்தத. கூடைச வசன்வறன்
நற்பபாடத கபாட்டும் என்வற.

தமிழபா நீ வேபாழ்க

முகத்திவல வகபாடுவேபாள் மீடச
வவேடைன், என் எதிரில் வேந்தபான்.
அகப்பட்டை பறடவே கபாட்டை,
அவேற்றின்வபர வகட்வடைன்! வவேடைன்
வேடகபட்டை பரத்த வேபாசன்
என்படத வேலியேன் என்றபான்;
சவகபா தரத்டதச வசம்வபபாத் வதன்றபான்!
தமிழபா நீ வேபாழ்க என்வறன்.

வவேடைன் வேழி கூறினபான்

"வபபாம் அங்வக! பபாரும் அந்தப்
புன எலு மிசடச" என்றபான்.
" ஆம்" என்வறன்". "அடதத்தபான் ஐயேபா
கருந்வதன்றும் அடறவேபார" என்றபான்



"ஆம்" என்வறன் வதரிந்த வேன்வபபால்!
"அப்பக்கம் வநபாக்கிச வசன்றபால்
மைபாமைரம் இருக்கம் அந்த
வேழிசவசல்வீர" என்றபான் வசன்வறன்.

கபாட்டின் உசசிக்கிடளயில் கரங்க ஊசல்

வசருந்தி, யேபாசசபா, இலந்டத,
வதக்கீந்த வகபான்டற வயேல்லபாம்
வபருங்கபாட்டின் கூடர! அந்தப்
வபருங்கூடர வமைவல நீண்டை
ஒரு முங்கில்; இரு கரங்க
கண்வடைன் வபபான் னுசல் ஆடைல்!
கருந்தடடையேபாளம் கண்வடைன்
வகபாணல்மைபா மைரமும் கண்வடைன்!

பபாம்பின் வேபாயில் தபாடயேப் பறிவகபாடுத்த
மைபான்கன்டற நரியேடித்தத

ஆடனஒன் றிளமை ரத்டத
முறித்திடும்; ஆந்டதக் கூட்டடைப்



பூடன ஒன் றணுகம்; அங்வக
புலி ஒன்று வதபான்றும்; பபாம்பின்
பபாடனவேபாய் திறக்கக் கண்டு
யேபாவுவமை பறக்கம்; கன்வறபா
மைபாடனக்கபா ணபாத நிற்கம்!
அடத ஒரு நரிவபபாய் மைபாய்க்கம்.

மையிலுக்க கரடி வேபாழ்த்த

இழந்தவபட் டடையிடனக் கண்வடை
எழுந்வதபாடும் வசவேல் வேபாலின்
வகபாழுந்தபட் வடைழுந்த கூட்டைக்
வகபாசுக்கடள முகில்தபான் என்று
தடழந்ததன் படைம்விரிக்கம்
தனிமையிலபால், அடடைத் "வதன்"
வேழிந்திடும்; கரடி வேந்த
மையிலுக்க வேபாழ்த்தக் கூறும்.

பயேன்பல விடளக்கம் கபாடு

ஆடியே கிடளகள் வதபாறும்



வகபாடிவதபாங்கி, அடசயும் ! புட்கள்
பபாடியே படியி ருக்கம் !
படடைவிலங் வகபான்டற வயேபான்று
வதடியே படியிருக்கம் !
கபாற்வறபாடு சருகம் வசரந்த
நீடிடச கபாட்டைபா நிற்கம் ;
பயேன்தந்த நிற்கம் கபாவடை !



5. கன்றம்

மைபாடல வேபானும் கன்றமும்

தங்கத்டத உருக்கி விட்டை
வேபாவனபாடடை தன்னிவல ஓர
வசங்கதிர மைபாணிக் கத்தச
வசழும்பழம் முழுகம் மைபாடல,
வசங்கத்தபாய் உயேரந்த கன்றின்
மைரகதத் திருவமை னிக்க
மைங்கபாத பவேழம் வபபாரத்த
டவேத்தத டவேயேம் கபாண !

ஒளியும் கன்றும்

அருவிகள், வேயிரத் வதபாங்கல் !
அடைரவகபாடி, பசடசப் பட்வடை !
கருவிகள், தங்கக் கட்டி !
களிரமைலர, மைணியின் கப்டப !
எருதின்வமைற் பபாயும் வவேங்டக,



நிலவுவமைல் எழுந்த மின்னல்,
சருவகலபாம் ஒளிவசர தங்கத்
தகடுகள் பபார டைபாநீ.

கிளி எறிதல்

தடலக்வகபான்றபாய்க் கதிடரக் வகபாத்தி
தடழபசுஞ சிறக டித்த
மைடலப்புன்டன மைரத்தின் பக்கம்
வேந்திடும் கிளிக்கூட் டைத்தில்,
சிடலப்வபண்ணபாள் கவேண் எறிந்த,
வீழ்த்திவனன் சிறடக என்றபாள்.
கலுக்வகன்று சிரித்வதபா ருத்தி
"வகபாழும்புன்டன இடலகள்" என்றபாள்!

கறவேன் மையேக்கம்

பதட்டைமைபாய்க் கிளிஎன் வறண்ணி
ஆவதபாண்டடைப் பழம்பபாரத் தபாடன
உதட்டிடனப் பிதக்கிக் "வகபாடவே"
உன்கறி பிடழஎன் வறபாதம் !



கதித்தடி மைபான்மைபான் என்று
கறுந்தடி தக்க வேபாடனக்
வகபாதிக்கபாவத நபான் அம்மைபாவன
எனஓர வபண் கூறி நிற்பபாள்!

கன்றச சபாரல், பிற

கன்றத்தின் "சபாரல்", கன்றின்
அருவிகள் கதிக்கம் "வபபாய்டக"
பன்றிகள் மைணற்கி ழங்க
பறித்திடும் "ஊக்கம்" நல்ல
கன்றியின் மைணியேபால், வவேண்டமைக்
வகபாம்பினபால் அணிகள் பூண்டு
நின்றிடும் கறத்தி யேரகள்
"நிலபாமுகம்" பபாரடைபா நீ !

கறத்தியேர

"நிடறதிடனக் கதிர" முதிரந்த
வநடுந்தபாளும் பழுத்த வகபால்டலப்
புறத்தினில் வதர வபபால் நீண்டை



புதப்பரண் அடமைத்த, வமைவல
கறத்தியேர கவேண் எடுத்தக்
கறிப்பபாரக்கம் விழி, நீ லப்பூ!
எறியும்டக, வசங்கபாந் தட்பூ!
உடுக்டகதபான் எழில்இ டுப்வப !

மைங்கியே வேபானில் கன்றின் கபாட்சி

மைடறகின்றபான் பரிதி; கன்ற
மைங்டகவயேபா ஒளியிழந்த,
நிடறமூங்கில் இளங்டக நீட்டி
வேபாரபாவயேபா எனஅ டழப்பபாள்!
சிறுபுட்கள் அலறும்! யேபாடன
இருப்பிடைம் வசரும்! அங்வகபார
கறுநரி ஊடளச சங்கபால்
இருள் இருள் என்று கூவும்!

நிலவும் கன்றும்

இருந்தஓர கருந்தி டரக்கள்
இட்டைவபபாற் கவியேல் வபபாவல,



கருந்தமிழ்ச வசபால்லுக் கள்வள
கருத்தக்கள் இருத்தல் வபபாவல
இருள்மூடிற் றுக்கன் றத்டத!
நபாழிடக இரண்டு வசல்லத்
திரும்பிற்று நிலவு ; கன்றம்
திகழ்ந்தத முத்தப் வபபாவல!

எழில் வபற்ற கன்றம்

நீலமுக் கபாட்டுக் கபாரி
நிலபாப்வபண்ணபாள், வேற்றக் கபாய்ந்த
பபாலிவல உடறவமைபார ஊற்றிப்
பருமைத்தபால் கடடைந்த, பபாடன
வமைலுற்ற வவேண்வணய் அள்ளிக்
கன்றின்வமைல் வீசி விட்டைபாள்!
ஏலுமைட் டுந்வதபா ழபாநீ
எடுத்தண்பபாய் எழடல எல்லபாம்!

முகில் வமைபாய்த்த கன்றம்

ஆடனகள், முதடலக் கூட்டைம்,



ஆயிரம் கருங்க ரங்க,
வேபானிவல கபாட்டி வேந்த
வேண்முகில் ஒன்று கூடிப்
பபானயில் ஊற்று கின்ற
பதநீரவபபால் கன்றில் வமைபாய்க்கப்
வபபானத. அடிடமை வநஞசம்
புடகதல்வபபால் வதபான்றும் கன்றம்!



6. ஆறு

நீரற்ற ஆற்றுப்பபாடத

இருபக்கம் மைண்வமை டிட்டும்,
இடடைஆழ்ந்தம், நீள மைபான
ஒருபபாடத கண்வடைன், அந்தப்
பபாடதயின் உள்இ டைத்தில்
உரித்தநற் றபாழம் பூவின்
நறும்வபபாடி உதிரத்த டதப்வபபால்
வபருமைணல், அதன்வமை வலல்லபாம்
கதிவரபாளிப் வபருக்கம், கண்வடைன்!

வேழிப் வபபாக்க

மைணல்சுடும்; வேழிசவசல் வவேபாரகள்,
இறங்கியும் ஏறியும் வபபாய்
அணகடர வமைட்டின் அண்டடை
அடைரமைர நிழலில் நின்று
தணவலறும் தம்கபால் ஆற்றிச



சபாடலகண் டூடரக் கபாண்பபார.
அணிநிலம் நடுவில் ஆற்றுப்
பபாடத "வேபான்வில்" வபபால் வதபான்றும்.

வவேள்ளம் வேருமுன்

வவேப்பத்தபால் வவேதம்பு கின்ற
வவேளிவயேலபாம் களிரகபாற் வறபான்று
வதபாப்வபன்று கதிக்க, அங்வக
தளிவரலபாம் சிலிரக்கக் கண்வடைன்.
எப்பக்கம் இருந்வதபா கூட்டைப்
பறடவேகள் இப்பக் கத்தக்
கப்பத்த மைரத்தில் வேந்த
கந்தியே புதடமை கண்வடைன்.

வவேள்ளத்தின் வதபாற்றம்

ஒலிஒன்று வகட்வடைன். ஓஓ
புதப்புனல்! வபரியே வவேள்ளம்,
சலசல என்று பபாய்ந்த
வேரக்கண்வடைன் தணல் நிறத்தில்



நிலவவேபாத்த நிறம்க லந்த
வநடுவேபானின் சுடைரும் வேபாங்கிப்
வபபாலிந்தத! வகபாடடை யேபாட்சி
மைபாற்றிற்றுப் புரட்சி வவேள்ளம்.

வவேள்ளப் பபாய்சசல்
வபருஞசிங்கம் அடரயே வீழும்
யேபாடனவபபால் வபருகிப் பபாய்ந்த
வேரும்வவேள்ளம், வமைபாத லபாவல
மைணற்கடர இடிந்த வீழும் !
மைருங்கினில் இருந்த ஆலும்
மைல்லபாந்த வீழும் ஆற்றில்!
பருந்த, வமைற் பறக்கம்! நீரில்,
பட்டைபாடவேச சுழற்றும் வேபாடள!

வவேள்ளத்தின் வேரவேறிதல்

கடரவயேபாரப் புலத்தில் வமையும்
கபாலிகள் கடைடமை எண்ணும்!
தடரயினிற் கபாடத ஊன்றிச
சரிசரி புதவவேள் ளத்தின்



திடரவமைபாதம் ஒலிதபான் என்று
சிறுவேரகள் வசங்டக கபாட்டிப்
வபரிவயேபாடரக் கூவு கின்றபார;
வபசவசபான்வற ஒலிவயேபா நீளம்!

வவேள்ளத்தின் ஒளி அழக

இருகடர ததம்பும் வவேள்ள
வநளிவினில் எறியும் தங்கச
சரிவுகள் !நுடரவயேபா முத்தத்
தடுக்ககள்! சுழல்மீன் வகபாத்தி
மைரகத வீசசு! நீரில்
மிதக்கின்ற மைரங்க ளின்வமைல்
ஒருநபாடர வவேண்டைபா ழம்பூ!
உவேப்புக்வகபா உவேடமை இல்டல.

வவேள்ளம் எனும் படடைக்க 
மைரங்களின்வேபாழ்த்த

ஒவரவேடக ஆடடை பூண்டை
வபரும்படடை ஒழுங்கபாய் நின்று



சவரவலனப் படகவமைற் பபாயும்
தன்டமைவபபால் ஆற்று வவேள்ளம்,
இரபாவவேல்லபாம் நடைத்தல் கண்டை
இருகடர மைரங்கள், வதபால்வி
வேரபாவேண்ணம் வநஞசபால் வேபாழ்த்தி
மைலரவீசும் கிடளத்வதபாள் நீட்டி!

உழவேர முயேற்சி

ஆற்றுவவேள் ளத்டதக் கபாணச
சிற்றுரபார அங்க வேந்தபார!
வபபாற்றினபார புதவவேள்ளத்டதப்!
புகன்றனர வேபாழ்த்த டரகள்!
கபாற்றபாகப் பறந்த வசன்று
கழனிகள் மைடடைதி றந்த
மைபாற்றினபார வேபாய்க்கபால்! மைற்றும்
வேடிகபாடல மைறித்தபார நன்வற!

ஆற்று நடடை

வநபாய்தீரந்தபார! வேறுடமை தீரத்தபார,



நுற்றுக்க நுறு வபரும்!
ஓய்வின்றிக் கலப்டப தக்கி
உழவுப்பண் பபாடை லபானபார!
வசய்களின் மைகிழ்சசி கண்டு
சிலம்படி கலுங்க ஆற்றுத்
தபாய்நடைக் கின்றபாள் டவேயேம்
தடழகவவே தடழக என்வற!



7. வசந்தபாமைடர

நீர, இடல, நீரத்தளிகள்

கண்ணபாடித் தடரயின் மீத
கண்கவேர பசடசத் தட்டில்
எண்ணபாத ஒளிமுத்தக்கள்
இடறந்தத வபபால்க ளத்தத்
தண்ணீரி வலப டைரந்த
தபாமைடர இடலயும், வமைவல
வதண்ணீரின் தளியும் கண்வடைன்
உவேப்வபபாடு வீடு வசரந்வதன்.

தபாமைடரயின் சிற்றரும்பு

சிலநபாட்கள் வசன்ற பின்னரக்
களக்கடர வசன்வறன்! பசடச
இலத்தட்டில் சிந்தம் பபால்வபபால்
எழில்நீரும், கரியே பபாம்பின்
தடலகள்வபபால் நிமிரந் திருந்த



தபாமைடரச சிற்ற ரும்பும்
இலகதல் கபாணப் வபற்வறன்;
கபாட்சியின் இன்பம் வபற்வறன்.

முதிர அரும்பு

மைணிஇருள் அடைரந்த வீட்டில்
மைங்டகமைபார, வசங்டக ஏந்தி,
அணிவசய்த நல்வி ளக்கின்
அழகியே பிழம்பு வபபாலத்
தணிஇடலப் பரப்பி னிற்வசந்
தபாமைடரச வசவ்வே ரும்பு
பிணிவபபாக்கி என்வி ழிக்கப்
படடைத்தத வபருவி ருந்வத!

அவிழ் அரும்பு

விரிகின்ற பசடசப் பட்டடை
வமைனிவபபாரத் தக் கிடைந்த
வேரிக்கின்ற வபண்கள், வேபான
வீதிடயேப் பபாரத்தப் பபாரத்தச



சிரிக்கின்ற இதழ்க்கூட் டைத்தபால்
மைபாணிக்கம் சிதறு தல்வபபால்
இருக்கம்அப் பசசி டலவமைல்
அரும்புகள் இதழ்வி ரிக்கம்!

மைலரகளின் வதபாற்றம்

விண்வபபான்ற வவேள்ளக் கபாடு,
வமைவலலபாம் ஒளிவசய் கின்ற
வவேண்முத்தங் கள்வகபாழிக்கம்
பசசிடலக் கபாடு, வமைவல
மைண்ணுளபார மைகிழும் வசந்தபா
மைடரமைலரக் கபாடு, வநஞடசக்
கண்ணுவள டவேக்கச வசபால்லிக்
கவிடதடயேக் கபாணச வசபால்லும்.

ஒப்பு

வேபாய்வபபாலச சிலமை லரகள்!
'வேபா' என்வற அடழக்கம் டகவபபால்
தூயேடவே சிலமை லரகள்!



வதபாய்ந்தநீ ரபாடி வமைவல
பபாயும்நன் முகம்வபபால் வநஞடசப்
பறிப்பன சிலமை லரகள்!
ஆயிரம் வபண்கள் நீரில்
ஆரப்பபாட்டைம் வபபாலும் பூக்கள்!

வசவ்விதழ்

ஓரிதழ் கழந்டத கன்னம்!
ஓரிதழ் விழிடயே ஒக்கம்!
ஓரிதழ் தன்மை ணபாளன்
உருவிடனக் கண்டு கண்டு
பூரிக்கம் உதடு! மைற்றும்
ஓரிதழ் வபபால்லபார வநஞசம்!
வேபாரித் தரசசி வேந்த
உள்ளங்டக யேபாம் மைற்வறபான்று!

வதன்

மூடியே வேபாய்தி றந்த
உளமைபார முன்னபா வளல்லபாம்



வதடியே தமிழு ணரடவேத்
தின்னவவே பலரக்கம் தந்தம்
வேபாடைபாத புலவேர வபபாவல
அரும்பிப்பின் மைலரந்த பூக்கள்
வேபாடைபாத வதன்வகபா டுக்கம்
வேண்டுகள் அடதக் கடிக்கம்!

வேண்டுகள்

வதனுண்ண, வேண்டு பபாடும்!
வதனுண்டைபின், ஓர கூட்டைம்
தபாவனபாரபபால் தபாவும்! வவேவறபார
தனிக்கூட்டைம் களியேபாட்டைத்டத
வேபானிடடை நடைத்தம்! ஒன்று
மைலர என்னும் கட்டி லுண்டு
நபானுண்வடைன் றுறக்கம் வகபாள்ளும்
நறும்வபபாடி இடறக்கம் ஒன்று.

பபாட்டு, மைணம்

என்டனநபான் இழந்வதன்; இன்ப



உலகத்தில் வேபாழ லுற்வறன்
வபபான்தகள், வதன்றற் கபாற்றுப்,
புதமைணம், வேண்டின் பபாட்டுப்,
பன்னூறு வசழுமைபா ணிக்கப்
பறடவேவபபால் கூட்டைப் பூக்கள்
இன்வறலபாம் பபாரத்திட் டைபாலும்
வதவிட்டைபாத எழிலின் கூத்வத!



8. ஞபாயிறு

எழுந்த ஞபாயிறு

ஒளிப்வபபாருள் நீ! நீ ஞபாலத்
வதபாருவபபாருள், வேபாரபாய்! வநஞசக்
களிப்பினில் கூத்டதச வசரக்கம்
கனற் வபபாரு வள, ஆழ் நீரில்
வவேளிப்படை எழுந்தபாய்; ஓவகபா
விண்வணலபாம் வபபான்டன அள்ளித்
வதளிக்கின்றபாய் ; கடைலிற் வபபாங்கம்
திடரவயேலபாம் ஒளியேபாய்ச வசய்தபாய்.

டவேயேத்தின் உணரசசி

எழுந்தன உயிரின் கூட்டைம்!
இருள் இல்டல அயேரவும் இல்ல!
எழுந்தன ஒளிவயே, எங்கம்!
எங்கணும் உணரசசி வவேள்ளம்
வபபாழிந்தநின் கதிர ஒவ் வவேபான்றும்



வபபாலிந் வதறி, வமைற்றி டசவமைல்
வகபாழுந்வதபாடைக் வகபாடி வேண்ணம்
வகபாழித்தத சுடைரக்வகபா மைபாவன!

கபாட்சி ஞபாயிறு

வபபாங்கியும் வபபாலிந்தம் நீண்டை
புதப்பிடைர மையிரசி லிரக்கம்
சிங்கவமை! வேபான வீதி
திக திக என எரிக்கம்
மைங்கபாத தணற்பி ழம்வப!
மைபாணிக்கக் கன்வற! தீரந்த
தங்கத்தின் தட்வடை! வேபானத்
தகளியிற் வபருவிளக்வக!

ஒளிவசய்யும் பரிதி

கடைலிவல வகபாடி வகபாடிக்
கதிரக்டககள் ஊன்றுகின்றபாய்!
வநடுவேபானில் வகபாடி வகபாடி
நிடறசுடைரக் டககள் நீட்டி



இடடைப்படு மைடலவயேபா கபாவடைபா 
இல்லவமைபா வபபாய்டக ஆவறபா
அடைங்கநின் ஒளிஅ ளவேபா
அடமைந்தடன! பரிதி வேபாழி!

கதிரும் இருளும்

என்னகபாண் புதடமை! தங்க
இடழயுடைன் நூடல டவேத்தப்
பின்னியே ஆடடை, கபாற்றில்
வபயேரந்தபாடி அடசவே டதப்வபபால்
நன்னீரில் கதிர கலந்த
நளிர கடைல் வநளிதல் கண்வடைன்;
உன் கதிர, இருட்ப லபாடவே
உரித் வதபாளிச சுடளயூட் டிற்வற!

கடரவபபாக்கி எழில் வசய்தபாய்

இலகியே பனியின் முத்டத
இளங்கதிரக் டகயேபால் உண்பபாய்!
அடல அடலயேபாய் உமிழ்வேபாய்



அழகின், ஒலிடயே வயேல்லபாம்!
இடல வதபாறும் ஈரம் கபாத்த
கடர வபபாக்கி இயேல்பு கபாப்பபாய்!
மைடலவயேல்லபாம் வசபாடல வயேல்லபாம்
நடனக்கின்றபாய் சுடைரப்வபபான் நீரபால்;

எங்கம் அத

தபாமைடர அரும்பி வலல்லபாம்
சரித்தடன இதழ்கள் தம்டமை!
மைபாமைரத் தளிரஅ டசவில்
மைணிப்பசடச கலுங்கச வசய்தபாய்!
ஆமைபாமைபாம் வசவேற் வகபாண்டடை
அதிலும் உன் அழவக கபாண்வபன்!
நீமைன்னன்; ஒளியின் வசல்வேன்;
நிடற மைக்கள் வேபாழ்த்தம் வவேய்வயேபான்.

பரிதியும் வசயேலும்

இறகினில் உயிடர டவேத்தபாய்
எழுந்தன புட்கள்! மைபாதர



அறஞவசய்யும் திறஞவசய் திட்டைபாய்!
ஆடைவேர கன்றத் வதபாளில்
உடறகின்றபாய்! கன்று கபாலி
உயிர வபறச வசய்கின் றபாய்நீ!
மைறத் தமிழ் மைக்கள் வேபாழ்வில்
இன்பத்டத டவேத்தபாய் நீவயே.

பரிதி இன்வறல் நிலபாவுக்க ஒளியில்டல

வேபாழும் நின் ஒளிதபான் இன்வறல்
வேபானிவல உடுக்கள் எல்லபாம்
தபாழங்கபாய், கடுக்கபாய் கள்வபபால்
தடழவின்றி அழகி ழக்கம்!
பபாழ் என்ற நிடலயில் வேபாழ்டவேப்
பயிரிட்டை உழவேன் நீ ; டபங்
கூழுக்க வவேரும் நீவயே!
களிருக்கப் வபபாரடவே நீவயே!

ஞபாயிறு வேபாழி



விழிப் பபாரடவே தடுத்த வீழ
விரிகின்ற ஒளிவயே, வசபாரடவே
ஒளிக்கின்ற உணரவவே, டவேயேத்
திருளிடன ஒதக்கித் தள்ளித்
தழற் வபரு வவேள்ளந் தன்டனச
சபாய்ப் வபபாவயே, வவேயிலில் ஆடித்
தடழக்கின்வறபாம் புதஞபா யிற்றுத்
தனிசவசபாத்வதபா வேபாழி நன்வற.



9. வேபான் 

விண்மீன் நிடறந்த வேபான்

மைண்மீதில் உடழப்பபா வரல்லபாம்
வேறியேரபாம்! உரிடமை வகட்டைபால்
புண்மீதில் அம்பு பபாய்சசும்
புடலயேரவசல் வேரபாம்; இடதத் தன்
கண்மீதில் பகலி வலல்லபாம்
கண்டுகண் டைந்திக் கப்பின்
விண்மீனபாய்க் வகபாப்ப ளித்த
விரிவேபானம் பபாரபாய் தம்பி!

நிலபாசவசவேல், விண்மீன் கஞசுகள், 
இருட்டுப்பூடன

பபாற்புடக முகிடலச சீய்த்தப்
பளிசவசன்று "திங்கட் வசவேல்"
நபாற்றிக்கம் கரல் எடுத்த
நல்வலபாளி பபாய்சசிப் வபட்டடை



ஏற்பபாட்டுக் கடைங்கபாப் வபபாட்டுப்
வபபாடிவிண்மீன் கஞசு கட்கம்
வமைற்பபாரடவே வசலுத்திப் "பூடன
இருட்டடையும்" வவேளுத்தத் தள்ளும்.

பகல் வேபானில் முகிவலபாவியேங்கள்

பகல்வேபானிற் கதிரின் வீசசுப்
பரந்தத! முகிலி னங்கள்
வேடகவேடக ஓவி யேங்கள்
வேழங்கின; யேபாடனக் கூட்டைம் !
தகதக எனும்மைபா ணிக்க
அருவிகள் ! நீலச சபாரல் !
புடகக்கூட்டைம் ! எரிமை டலகள்!
வபபான் வவேங்டக ! மைணிப்பூஞவசபாடல !

இருண்டை வேபானும் ஏற்றியே விளக்கம்

கிழக்கப்வபண் விட்வடை றிந்த
கிளிசசிடறப் பரிதிப் பந்த,
வசழித்தவமைற் றிடசவேபா னத்தின்



வசம்பருத் திப்பூங் கபாவில்
விழுந்தத ! விரிவிளக்கின்
வகபாழுந்தினபால் மைங்டக மைபாரகள்
இழந்தடதத் வதடிக் வகபாள்ள
இருள்மைபாற்றிக் வகபாடுக்கின் றபாரகள் !

கபாடல வேபானம்
வகபாழிகூ விற்று ! டவேயேம்,
வகபாண்டைவதபார இருடளத் தங்க
வமைழியேபால் உழுதபான் அந்த
விரிகதிரச வசல்வேன் ; பின்னர
ஆழிசூழ் உலகின் கபாட்சி
அரும்பிற்று ! முடனயே விழ்ந்த
வேபாழியே டவேயே வமைன்று
மைலரந்தத கபாடல வேபானம் !

வேபானவில்

அதிரந்தத கபாற்று! நீளப்
பூங்கிடள அடசந்தபா டிற்று!
முதிரந்திட்டை முகிலின் வசறு



மூடிற்றுச ! வசற்றுக் கள்வள
புடதந்திட்டை கதிரிற் பூத்த
புதப்புத வேண்ண வமைல்லபாம்
ததம்பிற்வற வேபான வில்லபாய்ப் !
பபாரடி அழகின் தன்டமை !

மைடழ வேபான்

பகல்வேபான்வமைல் கருமு கில்கள்
படடைவயேடுத் தன ! வில்வலபாடு
தகளற்ற வேபாளும், வவேலும்
சுழன்றன மின்னி மின்னி !
நடகத்தத கலகல வவேன்று
நல்ல கபாரமுகில்தபான் ! வவேற்றி
அகத்தற்ற இயேற்டகப் வபண்ணபாள்
இடறத்தபாள்பூ மைடழடயே அள்ளி !

எரிகின்ற வேபானம்

வதன்வசய்யும் மைலரும் தீயும் !
வசந்தீயும் நீறபாய்ப் வபபாகம் !



கபான், வசய், ஊர, மைடல, கபா, ஆறு
கடைவலல்லபாம் எரிவே வதபாடு
தபான்வசய்த தணலில் தபானும்
எரிகின்றபான் பகவலபான்! அங்க
வேபான்வசய்த வவேப்பத் தபால்இவ்
டவேயேத்தின் அடியும் வவேகம் !

உசசிப் வபபாதக்கம் மைபாலப் வபபாதக்கம் 
இடடை வநரம்

உசசியில் இருந்த வவேய்வயேபான்,
ஓரடி வமைற்கில் டவேத்தபான்,
வநபாசசியின் நிழல்கி ழக்கில்
சபாய்ந்தத ! நுடரயும், நீரும்,
பசடசயும், பழுப்பு மைபான
பலவேண்ண முகில்கள் கூடிப்
வபபாய்சசபான்று வபபால, யேபாடன
புகழும்; பின் மைடலடயேக் கபாட்டும்.

வேபான் தந்த பபாடைம்



எத்தடன வபரியே வேபானம் !
எண்ணிப்பபார உடனயும் நீவயே ;
இத்தடர, வகபாய்யேபாப் பிஞசு;
நீஅதில் சிற்வற றும்வப
அத்தடன வபரும் வமைய்யேபாய்
அப்படித் தபாவன மைபாவன?
பித்வதறி வமைல்கீழ் என்று
மைக்கள்தபாம் வபசல் என்வன!



10. ஆல்

அடி, கிடள, கபாய், இடல, நிழல்

ஆயிரம் கிடளகள் வகபாண்டை
அடிமைரம் வபரியே யேபாடன!
வபபாயின மிலபாரகள் வேபானில் !
வபபாலிந்தன பவேளக் கபாய்கள் !
கபாயிடன நிழலபாற் கபாக்கம்
இடலவயேலபாம், உள்ளங் டககள் !
ஆயேஊர அடைங்கம் நீழல்,
ஆலிடடைக் கபாண லபாகம் !

விழுதம் வவேரும்

தலம்வபபால் வேளரகி டளக்க
விழுதகள் தூண்கள்! தூண்கள்
ஆலிடனச சுற்றி நிற்கம்
அருந்திறல் மைறவேர ! வவேவரபா
வேபாலிடனத் தடரயில் வீழ்த்தி



மைண்டியே பபாம்பின் கூட்டைம் !
நீலவேபான் மைடறக்கம் ஆல்தபான்
ஒற்டறக்கபால் வநடியே பந்தல் !

பசசிடல, இளவிழுத

வமைற்கிடள யின்வீழ் வதல்லபாம்
மின்னிடும் வபபான்னிடழகள் !
வவேற்வகபால்வபபால் சிலவீழ் தண்டைபாம்!
அருவியின் வீழ்சசி வபபாலத்
வதபாற்றஞவசய் வேனவும் உண்டு!
சுடைரவேபான்கீழ்ப் பசசிடல வேபான்
ஏற்பட்டை வதன்றபால், வீழ்வதபா
எழுந்தங்கக் கதிரகள் என்வபன்.

அடிமைரச சபாரபு

அடிமைரப் பதிவி வலல்லபாம்
அடைங்கிடும் கபாட்டுப் பூடன!
இடடையிடடை ஏற்பட் டுள்ள
வபருங்கிடளப் வபபாந்தி வலல்லபாம்



படடைப்பபாம்பின் வபருமூசசுக்கள் !
பளிங்கக்கண் ஆந்டதச சீறல் !
தடைதடைப் பறடவேக் கூட்டைம் !
தடரவயேலபாம் சருகின் வமைத்டத !

வவேளவேபால், பழக்கடல, வகபாத, கரங்க, 
பருந்த

வதபாடலவுள்ள கிடளயில் வவேளவேபால்
வதபாங்கிடும்; வேபாய்க்கள் வகபாண்டு
கடலப்பழம், கிடள, வகபா டுக்கம் ;
வகபாதகள் மைடழயேபாய்ச சிந்தம் !
தடலக்வகபாழுப் புக்க ரங்க
சபாட்டடைக்வகபால் ஒடிக்கம் ; பின்னபால்
இடலசசந்தில் கரங்கின் வேபாடல
எலிவயேன்று பருந்தி ழுக்கம் !

கிளிகள்

வகபாத்தபான பழக்க டலக்கக்



கறுங்கிடள தனில்ஆண் கிள்டள
வதபாத்தங்கபால் தவேறி, அங்வக
தடிக்கந்தன் வபட்டடை யேண்டடைப்
வபபாத்வதன்று வீழும் ; அன்பிற்
பிடணந்திடும் ; அருகில் உள்ள
தித்திக்கம் பழங்கள் அக்கபால்
ஆணுக்கக் கசப்டபச வசய்யும் !

சிட்டுக்கள்

வேபானத்தக் கமிழ்ப றந்த
டவேயேத்தில் வீழ்வே டதப்வபபால்
தபானம்பபா டும்சிட் டுக்கள்
தடழகிடள மீத வீழ்ந்த,
பூடனக்கண் வபபால்ஒ ளிக்கம் ;
புழுக்கடளத் தின்று தின்று
வதனிடற முல்டலக் கபாம்பின்
சிற்றடி தத்திப் பபாடும்.

கரங்கின் அசசம்



கிடளயினிற் பபாம்பு வதபாங்க,
விழுவதன்று, கரங்க வதபாட்டு
"விளக்கிடனத் வதபாட்டை பிள்டள
வவேடுக்வகனக் கதித்த டதப்வபபால்"
கிடளவதபாறும் கதித்தத் தபாவிக்
கீழுள்ள விழுடத வயேல்லபாம்
ஒளிப்பபாம்பபாய் எண்ணி எண்ணி
உசசிவபபாய்த் தன்வேபால் பபாரக்கம்.

பறடவே யூஞசல்

ஆலிடனக் கபாற்று வமைபாதம் ;
அடசவவேவனபா எனசசி ரித்தக்
வகபாலத்தக் கிடளக லுங்க
அடிமைரக் கன்று நிற்கம் !
தபாலபாட்டை ஆளில் லபாமைல்
தவித்திட்டை கிடளப்புள் வளல்லபாம்
கபால்டவேத்த கிடளகள் ஆடைக்
கபாற்றுக்க நன்றி கூறும் !

கயில் விருந்த



மைடழமுகில் மின்னுக் கஞசி
மைபாங்கயில் பறந்த வேந்த
"வேழங்கக கடிடச" என்று
வேபாய்விட்டு வேண்ணம் பபாடைக்
வகபாழுங்கிடளத் வதபாள் உயேரத்திக்
களுரிடலக் டகயே மைரத்திப்
பழந்தந்த களிப்பபாக் கம்பின்
பசுந்தளிர வேழங்கம் ஆவல.



11. புறபாக்கள்

கூட்டின் திறப்பு, புறபாக்களின் கதிப்பு

வீட்டுக்க வவேளிப் புறத்தில்
வவேலன்வேந் வதபு றபாவின்
கூட்டிடனத் திறக்க முன்பு
"கடுகடு" எனக்க தித்தல்
வகட்டைத கபாதில் ! கூட்டடைத்
திறந்ததம் கீழ்ச சரிந்த
வகபாட்டுப்பூப் வபபாற்பு றபாக்கள்
கதித்தன கூட்டி னின்வற !

புறபாக்களின் பன்னிறம்

இருநிலபா இடணந்த பபாடி
இடரயுண்ணும் ! வசவ் விதழ்கள்
விரியேபாத தபாமைடர வபபால்
ஓரஇடண ! வமைல்லி யேரகள்
கருங்வகபாண்டடை ! கட்டி ஈயேம்



கபாயேபாம்பூக் வகபாத்த ! வமைலும்,
ஒருபக்கம் இருவேபா டழப்பூ !
உயிருள்ள அழகின் வமைய்சசல் !

புறபாக்களிடைம் ஒத்தண்ணல் உண்டு

இட்டைவதபார தபாமைடரப் பூ
இதழ்விரிந் திருத்தல் வபபாவல
வேட்டைமைபாய்ப் புறபாக்கள் கூடி
இடரயுண்ணும் ; அவேற்றின் வேபாழ்வில்
வவேட்டில்டல; கத்த மில்டல;
வவேறுவவே றிருந்த ருந்தம்
கட்டில்டல ; கீழ்வமைல் என்னும்
கண்மூடி வேழக்க மில்டல.

நடடை அழக

அகன் றவேபாய்ச சட்டி ஒன்றின்
விளிம்பினில் அடிவபபாருந்தப்
புகம்தடல ; நீரவேபாய் வமைபாண்டு
நிமிரந்திடும் ; வபபான் இடமைகள்



நகம்;மைணிவிழிநபாற் பபாங்கம்
நபாட்டிடும்; கீழ்இ றங்கி
மைகிழ்சசியேபாய் உலவி, டவேயே
மைன்னரக்க நடடை கற்பிக்கம்!

புறபாவின் ஒழுக்கம்
ஒருவபட்டடை தன் ஆண் அன்றி
வவேவறபான்றுக் கடைன் படைபாதபாம்;
ஒருவபட்டடை மைத்தபாப் டபப்வபபால்
ஒளிபுரிந் திடை நின்றபாலும்
திரும்பியும் பபாரப்ப தில்டல
வவேவறபாரு வசவேல்! தம்மில்
ஒருபுறபா இறந்திட்டைபால் தபான்
ஒன்றுமைற் வறபான்டற நபாடும்!

புறபாக்களுக்க மைனிதர பபாடைம்

அவேள்தனி; ஒப்ப வில்டல;
அவேன், அவேள் வேருந்தம் வேண்ணம்
தவேறிடழக் கின்றபான். இந்தத்
தகபாசவசயேல் தன்டன, அன்பு



தவேழ்கின்ற புறபாக்கள் தம்மில்
ஒரு சில தருதடலகள்,
கவேடலவசர மைக்க ளின்பபால்
கற்றுக் வகபாண்டிருத்தல் கூடும்!

புறபாக்கள் கபாதல்

தடலதபாழ்த்திக் கடுக வடைன்று
தடனச சுற்றும் ஆண்புறபாடவேக்
வகபாடல பபாய்சசும் கண்ணபால், வபண்வணபா
கறுக்கிற் வசன்வற திரும்பித்
தலநபாட்டித், தடரடயேக் கபாட்டி,
"இங்கவேபா" என அடழக்கம்;
மைடலகபாட்டி அடழத்தபா லுந்தபான்
மைறுப்பபாவரபா டமையேல் உற்றபார?

தபாயேன்பு தந்டதயேன்பு

தபாய் இடர தின்ற பின்பு
தன்கஞடசக் கூட்டிற் கண்டு
வேபாயிடனத் திறக்கம்; கஞசு



தபாய்வேபாய்க்கள் டவேக்கம் மூக்டகத்;
தபாய்அருந் தியேடதக் கக்கித்
தன்கஞசின் கடைல்நி ரப்பும்;
ஓய்ந்ததம் தந்டத ஊட்டும்!
அன்புக்வகபார எடுத்தக் கபாட்டைபாம்!

மையிற்புறபா ஆடைல்

மையில்புறபா, படைம் விரிக்கம்;
மைபாரபிடன முன் உயேரத்தம்;
நயேப்புறு கழுத்டத வேபாங்கி
நன்றபாக நிமிரந்த, கபாடலப்
பயிற்றிடும் ஆடைல் நுலின்
படி, தக்கி அடடைவு வபபாடும்;
மையிற்புறபா வவேண்சங் வகபாக்கம்;
வேபால் தந்த விசிறி ஒக்கம் !

அடடைபடும் புறபாக்கள்

கூட்டைமைபாய்ப் பறந்த வபபாகம்,
சுழற்றியே கூரவேபாள் வபபாவல!



கூட்டினில் அடடையும் வேந்வத
வகபாத்தடி டமைகள் வபபாவல!
கூட்டிடன வவேலன் வேந்த
சபாத்தினபான், கடழத்த வேண்ணம்
தீட்டியே ஒவியேத்டதத்
திடரயிட்டு மைடறத்தல் வபபாவல!



12. கிளி

முக்க, கண், வேபால், பசுடமை

இலவின்கபாய் வபபாலும் வசக்கச
வசவவேவலன இருக்கம் மூக்கம்,
இலகிடு மைணல் தக்கபாளி
எழில்ஒளிச வசங்கபாய்க் கண்ணும்,
நிடலஒளி தழுவும் மைபாவின்
வநட்டிடல வேபாலும், வகபாண்டைபாய்,
பலரபுகழ் கின்ற பசடசப்
பசுங்கிளி வேபாரபாய் ! வேபாரபாய் !

கழுத்த வேரி, வசபாக்கப் பசடச

நீலவேபான் தன்டனச சுற்றும்,
வநடிதபான வேபான வில்டலப்
வபபாலநின் கழுத்தில் ஓடும்
வபபான்வேரி மின் விரிக்கம்!
ஆல், அல ரிக்வகபா ழுந்தில்



அல்லியின் இடலயில் உன்றன்
வமைலுள வசபாக்கப் பசடச
வமைனிவபபால் சிறித மில்டல!

அழகச சரக்க

வகபாள்ளபாத வபபாருள்க வளபாடும்,
அழகினிற் சிறித கூட்டிக்
வகபாள்ளவவே வசயும் இயேற்டக,
தபான்வகபாண்டை வகபாள்டக மீறித்
தன்னரும் டக யிருப்பபாம்
அழவகனும் தடலச சரக்டகக்
கிள்ளியேடமைத் திட்டை கிள்ளபாய்
கிட்டைவேபா சும்மைபா வேபாநீ!

வசபான்னடதச வசபால்லும்

இளித்தவேபா யேரகள், மைற்றும்
ஏமைபாற்றுக் கபாரர கூடி
விடளத்திடும் வதபால்டல வேபாழ்வில்,
வமைவலபாடு நடைக்க எண்ணி



உளப்பபாங்க றிந்த மைக்கள்
உடரத்தடத உடரத்த வேண்ணம்
கிளத்திடும் கிளிவயே என்வசபால்
வகட்டுப்வபபா பறந்த வேபாரபாய் !

ஏற்றியே விளக்க

கிளிசவசல்வே வமைநீ அங்கக்
கிடைந்திட்டை பசசிடல வமைல்
பளிசவசன எரியும் வகபாடவேப்
பழத்தில்உன் முக்டக ஊன்றி
விளக்கினில் விளக்டக ஏற்றிச
வசல்லல்வபபால் வசன்றபாய் ! ஆலின்
கிடளக்கிடடை இடலயும், கபாயும்
கிடைத்தல்வபபால் அதில் கிடைந்தபாய்!

நிடறந்த ஆட்சி

வதன்டனதபான் ஊஞசல் ! விண்தபான்
திருவுலபா வீதி ! வேபாரித்
தின்னத்தபான் பழம், வகபாட் டடைகள்!



திருநபாடு டவேயேம் வபபாலும்!
புன்டனக்கபாய்த் தடலயில் வசம்டமைப்
புதமுடி புடனந்தி ருப்பபாய்!
உன்டனத்தபான் கபாணு கின்வறன்
கிள்ளபாய்நீ ஆட்சி உள்ளபாய்!

இருவேடகப் வபசசு

கபாட்டினில் திரியும் வபபாத
கிரீசவசன்று கழறு கின்றபாய்;
கூட்டினில் நபாங்கள் வபற்ற
கழந்டதவபபால் வகபாஞசு கின்றபாய்!
வீட்டிவல தூத்தம் என்பபார
வவேளியிவல பிடழப்புக் கபாக
ஏட்டிவல தண்ணீர என்பபார
உன்வபபால்தபான் அவேரும் கிள்ளபாய்!

மைக்கடள மைகிழ்விக்கம்

வகபாஞசுவேபாய் அழக தன்டனக்
வகபாழிப்பபாய்நீ, அரசர வீட்டு



வேஞசியேர தடமையும், மைற்ற
வேறியேவேர தடமையும், ஒக்க
வநஞசினில் மைகிழ்சசி வவேள்ளம்
நிரப்புவேபாய், அவேர அளிக்கம்
டநந்தநற் பழத்டத உண்பபாய்;
கூவழனும் நன்வற என்பபாய்!

கிளிக்கள்ள வபருடமை

உனக்கிந்த உலகில் உள்ள
வபருடமைடயே உணரத்த கின்வறன்;
திடனக்வகபால்டலக் கறவேன் உன்டனச
சிடறவகபாண்டு நபாட்டில் வேந்த,
மைடனவதபாறும், வசன்வற உன்றன்
அழகிடன எதிரில் டவேப்பபான்;
தனக்கபான வபபாருடளச வசல்வேர
தமிழ்க்கீதல் வபபால ஈவேபார!

ஓவியேரக் கதவி

பபாவேலர எல்லபாம் நபாளும்



பணத்தக்கம், வபருடமைக்கம் வபபாய்க்
கபாவியேம் வசய்வேபார நபாளும்
கண் டககள் கருத்தம் வநபாக!
ஓவியேப் புலவே வரல்லபாம்
உடநப்வபபால எழுதி விட்டைபால்
வதடவேக்கப் பணம் கிடடைக்கம்
கீரத்தியும் கிடடைக்கம் நன்வற!



13. இருள்

வேபாடியே உயிரகள அடணப்பபாய்

ஆடிஓ டிப்வபபாய் இட்டும்,
அருந்ததல் அருந்தி யும், பின்
வேபாடிவயே இருக்கம் டவேயே
மைக்கடள, உயிரக்கூட் டைத்டத,
ஓடிவயே அடணப்பபாய் உன்றன்
மைணிநீலச சிறகளபாவே
மூடுவேபாய் இருவள, அன்பின்
முழக்கவமை, உனக்க நன்றி!

இருளின் பகலபாடடை இரவேபாடடை

விண்முதல் மைண் வேடரக்கம்
வியேக்கம்உன் வமைனி தன்டனக்
கண்ணிவல கபாண்வபன்; நீவயேபா
அடிக்கடி உடடையில் மைபாற்றம்
பண்ணுவேபாய் இருவள, உன்றன்



பகல்உடடை தங்கச வசடல!
வவேண்பட்டில் இரபாச வசடலவமைல்
வவேடலப்பபா வடைன்ன வசபால்வவேன்!

இருள், நீரநிடல, கதிர, சுழல்வேண்டு

'எங்கச வசல் கின்றபாய்' என்று
பரிதிடயே ஒரு நபாள் வகட்வடைன்;
'கங்கடல ஒழிக்க' என்றபான்.
கடிதவசல் தம்பி என்வறன்.
அங்கன்டனத் வதபாடைரந்தபான்; நீவயேபா
அகல்வேதபாய் நிடனத்தபான்; என்வன!
எங்கணும் நிடறந்த நீர நீ!
அதில், 'கதிர', சுழல்வேண் டைன்வறபா! நீ

நீ முத்தடடை வபபாரத்த நின்றபாய்

கள்ளடர வவேளிப் படுத்தம்
இருட்வபண்வண, கடத ஒன்டறக் வகள் ;
பிள்டளகள் தூங்கினபாரகள் ;
வபண்டைபாட்டி அருகில் நின்றபாள் ;



உள்ளவமைபா எதிலும் ஒட்டைபா
திருக்டகயில், நிமிரந்வதன், நீவயேபா
வவேள்டளமுத் தக்கள் டதத்த
வபபாரடவேடயே வமைனி வபபாரத்வத.

வகபாண்டடையில் நிலபாக் வகபாண்டடைப்பூ

மைண்முதல் விண் வேடரக்கம்
வேளரந்தஉன் உடைல் திருப்பிக்
கண்மைலர திருப்பி நின்றபாய்!
பின்புறம் கரியே கூந்தற்
வகபாண்டடையில் ஒளிடயேக் கபாட்டும்
களிரநிலபா வேயிர வில்டல
கண்வடைன்; என் கலங்கம் வநஞசம்
மைடனவியின் திருமுன் வசல்லும்!

பிறப்பும் இறப்பும்

வேபாவனபாடு நீபி றந்தபாய்!
மைறுபடி, கடைலில் வதபான்றும்
மீன் என உயிர உடைல்கள்



விடளந்தன! எவ்வி டைத்தம்
நீநிடற வுற்றபாய்! எங்கம்,
வபபாருளுண்வடைல் நிழலுண் டைன்வறபா!
பபாடனயில் இருப்பபாய் ; பபாலின்
அணுத்வதபாறும் பரந்தி ருப்பபாய்!

உருப்படியின் அடடையேபாளத்டத இருள் 
அறிவிக்கம்

உயேரந்தள்ள அழக மூக்கின்
இருபுறம் உடறவேபாய் ; மைங்டக
கயேல்விழிக் கடடையில் உள்ளபாய்;
கபாதினில் நடுப்பு றத்தம்,
அயேலிலும், சூல்வேபாய் வபண்ணின்
முகத்தினில் அடடையேபா ளத்டத
இயேக்கவேபாய் இருவள, உன்சீர,
ஓவியேர அறிந்தி ருப்பபார !

இருவள அழகின் வவேர

அடுக்கிதழ்த் தபாமைடரப் பூ



இதழ்வதபாறும் அடிப்பு றத்தில்
படுத்திருப் பபாய்நீ ! பூவின்
படசஇதழ் ஒவ்வவேபான் றுக்கம்
தப்புக்கபாட் டுகின்றபாய் ! இன்வறல்,
தபாமைடர அழக சபாகம் !
அடுத்திடும் இருவள, எங்கம்,
அடனத்தள்ளும் அழக நீவயே !

அறியேபாடமைதபான் இருள்;
ஆனபால் அததபான் அறிடவேச வசய்யும்

அறிவவேன்றபால் ஒளியேபாம். ஆம்ஆம்!
அறியேபாடமை இருளபாம். ஆம்ஆம்!
அறியேபாடமை அறிடவேச வசய்யும்;
அறியேபாடமை அறிவேபால் உண்வடைபா ?
சிறுவேடனத் தீண்டிற்றுத் வதள்;
நள்ளிருள் ; விளக்கத் வதடவே;
நிடறவவேற்ற வநருப்புக் கசசி
வதடினபார ; கிடடைக்க வில்டல.

இருளின் வபருடமை இயேம்ப அரித



வபட்டியில் இருப்ப தபாகப்
வபசினபார ; சபாவி இல்டல;
எட்டுப்வபர இதற்கள் வதளபால்
வகபாட்டைப்பட் டுத்த டித்தபார;
"கட்டைபாயேம் தய்டமை வவேண்டும்"
என்னுவமைபார அறிவு தன்டன
இட்டைளித் திட்டை நல்ல
இருவள உன் வபருடமை என்வன!



14. சிற்றூர

வநடுஞ சபாடல எடன அடழத்த
வநரபாகச வசன்று, பின்னர,
இடடையிவலபார முடைக்டகக் கபாட்டி
ஏகிற்று ! நபாவனபா ஒற்டற
அடிப்பபாடத கண்வடைன், அங்வகபார
ஆலின்கீழ்க் கபாலி வமைய்க்கம்
இடடைப்டபயேன் இருந்தபான்; என்டன
" எந்தஊர" என்று வகட்டைபான்.

புதசவசரி என்று வசபால்லிப்
வபபாம்வேழி வகட்ன், டபயேன்
'இடதத்தபாண்டி அவதபா இருக்கம்
பழஞவசரி இடைத்தில் தள்ளி
ஒதிச சபாடலவயேபாடு வசன்வற
ஓணபான் பசவசரி வேபாய்க்கபால்
கதிசவசறிப் வபபானபால் ஊரதபான்
கூப்பிடு வதபாடலவவே' என்றபான்!



பனித்தளி மைணிகள் கபாய்க்கம்
பசும்புற்கள் அடைர புலத்தில்,
தனித்தனிஅ கலபா வேண்ணம்
சபாய்த்திட்டை பசுக்கள் எல்லபாம்,
தனக்வகபான்று பிறரக்வகபான் வறண்ணபாத்
தன்டமையேபால் புல்டல வமையும்!
இனித்திடைப் பபாடும் டபயேன்
தபாளம்வபபால் இசஇச வசன்றபான்.

மைந்டதயின் வவேளி அடுத்த
வேரிடசயேபாய் இருபக் கத்தில்,
வகபாந்திடும் அணிலின் வேபால்வபபால்
கடலமுத்தச வசபாளக் வகபால்டல,
சந்திலபாச சதரக் கள்ளி,
வவேலிக்கள் தடழந்தி ருக்கம்;
வவேந்தயேச வசடிக ளின்வமைல்
மின்னிடும் தங்கப் பூக்கள்!

முற்றியே கடலப்ப ழத்டத
முதகினிற் சுமைந்த நின்று
'வேற்றியே மைக்கபாள் வேபாரீர'



என்றத வேபாடழத் வதபாட்டைம்;
சிற்வறபாடு டகயில் ஏந்தி
ஒருகபாணிப் பருத்தி வதற்ற
ஒற்டறஆள் நீரஇ டறத்தபான்,
உடழப்வபபான்வற வசல்வேம் என்பபான்.

கட்டடையில் தவேடள ஒன்று
கதித்தத, பபாம்பின் வேபாயிற்
பட்டைதபால் அத விழுங்கிக்
கடரயினிற் புரளப் பபாரத்த
வபட்டடைப் பருந்த தக்கிப்
வபருங்கிடள தன்னிற் கந்தச
சிட்டுக்கள் ஆலி னின்று
திடுக்கிட்டு வமைற்ப றக்கம்!

இடளயேவேள் முதியே வேள்வபபால்
இருந்தனள் ஒருத்தி; என்டன
வேடளத்தனள், 'வகபாழி முட்டடை
வேபாங்கவேபா வேந்தீர?' என்றபாள்.
விடளயேபாட்டைபாய்ச 'வசரி முட்டடை
வவேகபாவத!' என்வறன். வகட்டுப்



புளித்தனள்; எனினும் என்வசபால்,
'வபபாய்' என்று மைறுக்கவில்டல!

" என்வறனும் முட்டடை உண்டை
தண்வடைபா நீ" என்று வகட்வடைன்.
"ஒன்வறனும் உண்டை தில்டல;
ஒருநபாளும் உண்டை தில்டல;
தின்வறவனல் புளித்த கூழில்
வசரந்திடும் உப்புக் கபான
ஒன்றடரக் கபாசுக் வகன்றன்
உயிரவிற்றபால் ஒப்பபார" என்றபாள்.

வசரிக்கப் வபரித சிற்றுர,
வதன்ன மைபா சூழ்ந்திருக்கம்;
வதரஒன்று, வகபாயில் ஒன்று
வசரந்த ஒர வீதி, ஓட்டுக்
கூடரகள், கூண்டு வேண்டி
வகபாட்டில்வசர வீதி ஐந்வத;
ஊர இத; நபாட்டைபாரக்வகல்லபாம்
உயிரதரும் உணவின் ஊற்று.



நன்வசய்டயேச சுற்றும் வேபாய்க்கபால்
நல்லபாற்று நீடர வேபாங்கிப்
வபபான்வசயும் உழவு வசய்வவேபான்,
'வபபாழுவதலபாம் உழவு வசய்வதன்
என்வசய்தபாய்' என்ற பபாட்டடை
எடுத்திட்டைபான்; எதிரில் வேஞசி
'முன்வசய்த கூழுக் கத்தபான்
முடைக்கத்தபான் தடவேயேல்' என்றபாள்.



15. பட்டைணம்

எத்தடன வேடகத் வதருக்கள்!
என்வனன்ன வேடக இல்லங்கள்!
ஒத்திடும் சுண்ண வவேடல
உயேர மைரவவேடல வசய்யும்
அத்திறம் வவேவற; மைற்றும்
அவேரவேரக் கடமைந்த தபான
டகத்திறம் வவேவற என்று
கபாட்டின கட்டிடைங்கள்.

இயேற்டகயின் உயிரகட் கள்வள
மைனிதன்தபான் எவேற்றி னுக்கம்
உயேரசசியும், தபான் அறிந்த
உண்டமைடயே உலகக் கபாக்கம்
முயேற்சியும், இடடைவி டைபாமைல்
முன்வனற்றச வசயேடலச வசய்யும்
பயிற்சியும் உடடையேபான் என்று
பட்டைணம் எடுத்தக் கபாட்டும்.



நடுவினிற் புடகயின் வேண்டி
ஓடிடும் நடடைப் பபாடதக்கள்
இடடைவிடைபா வதபாடும் 'தம்மில்
இயேங்கிடும் ஊரதி' வயேல்லபாம்
கடைவலபாரம் கப்பல் வேந்த
கணக்கற்ற வபபாருள் கவிக்கம்
படடைமைக்கள் சிட்டுப் வபபாலப்
பறப்பபாரகள் பயேடன நபாடி!

வேபாணிகப் பண்டைக சபாடல
டவேத்தள்ள வபபாருள்கள் தபாமும்,
கபாண் எனக் கபாட்டி விற்கம்
அங்கபாடிப் வபபாருள்கள் தபாமும்,
வீணபாடளப் பயேன் படுத்தம்
வியேன்கபாட்சிப் வபபாருள்கள் தபாமும்,
கபாணுங்கபால் மைனிதர வபற்ற
கடலத்திறம் கபாணச வசய்யும்.

உள்ளத்டத ஏட்டைபால் தீட்டி
உலகத்தில் புதடமை வசரக்கம்
வகபாள்டகவசர நிடலயே வமைல்லபாம்



அறிஞரின் கூட்டைம் கண்வடைன்;
வகபாள்டகஒன் றிருக்க வவேறு
வகபாள்டகக்வக அடிடமை யேபாகம்
வவேள்ளுடடை எழுத்தபா ளரகள்
வவேறுப்புறும் வசயேலும் கண்வடைன்.

உண்டமைக்கம் வபபாய்க்கம் ஒப்பும்
உயேரவேழக் கறிஞர தம்டமை
விண்வேடர வேளரந்த நீதி
மைன்றத்தில் விளங்கக் கண்வடைன்;
புண்பட்டை வபருமைக் கட்கப்
வபபாதநலம் வதடு கின்ற
திண்டமைவசர மைன்றிற் வசன்வறன்
அவேடரவயே அங்கம் கண்வடைன்.

மைபாடலப்வபபா வதன்னும் அன்டன,
உடழப்பினபால் மைடிவேபார தம்டமைச
சபாலிவல சபாரபா யேத்தபால்
தபாலபாட்டும் கடடையின் உள்வள
கபாலத்டதக் களியேபாற் வபபாக்கக்
கருதவவேபார இருக்கக் கண்வடைன்,



மைபாடலயில் வகபாழி முட்டடை
மைரக்கறி ஆதல் கண்வடைன்.

இயேற்டகயின் எழிடல வயேல்லபாம்
சிற்றுரில் கபாண ஏலும்!
வசயேற்டகயின் அழடக வயேல்லபாம்
பட்டைணம் வதரியேக் கபாட்டும்!
முயேற்சியும் முழுத டழப்பும்
சிற்றுரில் கபாணுகி ன்வறன்;
பயிற்சியும் கடலயு ணரவும்
பட்டைணத் திற்பபாரக் கின்வறன்!

வேருநபாளின் நபாடு கபாக்க
வேபாழ்ந்திடும் இடளஞர கூட்டைம்,
திருநபாளின் கூட்டை மைபாகத்
வதருஓரம் சுவேடி வயேபாடு,
வபருநபாடளப் பயேன்நபா ளபாக்கம்
வபரும்வபருங் கழகம் வநபாக்கி
ஒருநபாளும் தவேறிடைபாமைல்
வேரிடசயேபாய் உவேக்கச வசல்வேபார!



கடலயினில் வேளரந்தம், நபாட்டுக்
கவிடதயில் ஒளிமி கந்தம்,
நிலவிடும் நிலபா முகத்த
நீலப்பூ விழி மைங்டகமைபார
தடலயேபாயே கடலகள் ஆய்ந்த
தம்வீடு வபபாதல் கண்வடைன்
உலவிடு மைடைடமைப் வபயின்
உடைம்பின்வதபால் உரிதல் கண்வடைன்!



16. தமிழ்

முதலில் உண்டைபானத தமிழ்

புனல்சூழ்ந்த வேடிந்த வபபான
நிலத்திவல "புதியே நபாடள"
மைனிதப்டபங் கூழ்மு டளத்வத
வேகத்தத! மைனித வேபாழ்டவே,
இனியேநற் றமிவழ நீதபான்
எழுப்பிடன! தமிழன் கண்டை
கனவுதபான், இந்நபாள் டவேயேக்
கவின்வேபாழ்வேபாய் மைலரந்த தன்வறபா?

இடச கூத்தின் முடள

பழந்தமிழ் மைக்கள் அந்நபாள்
பறடவேகள் விலங்க, வேண்டு,
தடழமுங்கில் இடசத்தடதத், தபாம்
தழுவிவயே இடசத்த தபாவல
எழும்இடசத் தமிவழ! இன்பம்



எய்திவயே கதித்த தபாவல
விழியுண்ணப் பிறந்த கூத்தத்
தமிவழ! என் வியேப்பின் டவேப்வப!

இயேற்றமிழ் எழல்

அம்மைபா என் றடழத்தல், கபாகபா
எனசவசபால்லல், அஃவகன் வறபான்டறச
வசம்டமையிற் சுட்டைல் என்னும்
இயேற்டகயின் வசறிவி னபாவல
இம்மைபா நிலத்டத ஆண்டை
இயேற்றமி வழஎன் அன்வப!
சும்மைபாதபான் வசபான்னபார உன்டன
ஒருவேன்பபால் தளிரத்தபாய் என்வற!

தமிழரக்கத் தமிழ் உயிர

வேளரபிடற வபபால் வேளரந்த
தமிழரில் அறிஞர தங்கள்,
உளத்டதயும், உலகில் ஆரந்த
வேளத்டதயும் எழுத்தச வசபால்லபால்,



விளக்கிடும் இயேல்மு திரந்தம்,
வீறுவகபாள் இடச யேடடைந்தம்,
அளவிலபா உவேடக அடைற்
றமிவழநீ என்றன் ஆவி!

சபாகபாத்தமிழ்
படுப்பினும் பபாடைத, தீயேர
பன்னபாரும் முன்வனற் றத்டதத்
தடுப்பினும், தமிழர தங்கள்
தடலமுடற தடலமு டறவேந்
தடுக்கின்ற தமிவழ! பின்னர
அகத்தியேர கபாப்பி யேரகள்
வகடுப்பினும் வகடைபாமைல் வநஞசக்
கிடளவதபாத்தம் கிளிவயே வேபாழி!

கடலகள் தந்த தமிழ்

இடசயிடனக் கபாணு கின்வறன்;
எண்நுட்பம் கபாணு கின்வறன்;
அடசக்வகபாணபாக் கல்தச சரகள்
ஆக்கியே வபபாருள்கபாண் கின்வறன்;



படசப்வபபாருட் பபாடைல் ஆடைல்
பபாரக் கின்வறன்; ஓவியேங்கள்,
நடசயுள்ள மைருந்த வேன்டமை
பலபல நபான்கபாண் கின்வறன்.

முன்னூலில் அயேலபார நஞசம்

பன்னுறு நூற்றபாண் டைபாகப்
பழந்தமிழ் மைடலயின் ஊற்றபாய்
மைன்னரின் கபாப்பி னபாவல,
வேழிவேழி வேழபாத வேந்த
அன்னடவே கபாணு கின்வறன்.
ஆயினும் அவேற்டறத் தந்த
முன்னூடல, அயேலபான, நஞசபால்
முறித்ததம் கபாணு கின்வறன்!

படகக்கஞசபாத் தமிழ்

வேடைக்கினில் தமிழர வேபாழ்டவே
வேதக்கிப், பின் வதற்கில் வேந்வத
இடைக்கினச வசயேநிடனத்த



எதிரிடயே, அந்நபாள் வதபாட்வடை
"அடைக்கடைபா" என்று டரத்த
அறங்கபாக்கம் தமிவழ! இங்கத்
தடடைக்கற்கள் உண்வடைன் றபாலும்
தடைந்வதபாளுண் வடைனச சிரித்தபாய்!

வவேற்றித் தமிழ்

ஆளுவவேபாரக் கபாட்பட் வடைனும்,
அரசியேல் தடலடமை வகபாள்ள
நபாளுவமை முயேன்றபார தீவயேபார;
தமிவழநீ நடுங்க வில்டல!
"வேபாளிடன எடுங்கள் சபாதி
மைதம்இல்டல! தமிழர வபற்ற
கபாடளகபாள்" என்றபாய்; கபாதில்
கடைல்முழக் கத்டதக் வகட்பபாய்!

படடைத் தமிழ்

இருளிடன வேறுடமை வநபாடயே
இடைறுவவேன்; என்னு டைல்வமைல்



உருள்கின்ற படகக்கன்டற நபான்
ஒருவேவன மிதிப்வபன்; நீவயேபா
கருமைபான்வசய் படடையின் வீடு!
நபான் அங்வகபார மைறவேன்! கன்னற்
வபபாருள்தரும் தமிவழ நீ ஓர
பூக்கபாடு; நபாவனபார தம்பி!



பபாவவேந்தர பபாரதிதபாசன்
வேபாழ்க்டகக் கறிப்புகள்

1891 - ஏப்ரல் 29, அறிவேன் (புதன்) இரவு 
பத்வதகபால் மைணிக்கப் புதடவேயில் 
சுப்புரத்தினம் பிறந்தபார. தந்டத கனகசடப. தபாய் 
இலக்கமி. உடைன்பிறந்வதபார தடமையேன் 
சுப்புரபாயேன். தமைக்டக சிவேகபாமைசுந்தரி. தங்டக 
இரபாசபாம்பபாள்.

1895 - ஆசிரியேர திருப்புளிசசபாமி ஐயேபாவிடைம் 
வதபாடைக்கக் கல்வி. இளம் அகடவேயிவலவயே 
பபாடைல் புடனயும் ஆற்றல் வபற்றபார. 
பபாட்டிடசப்பதிலும் நடிப்பதிலும் ஊரில் 
நற்வபயேர வபற்றபார. பத்தபாம் அகடவேயிவலவயே 
சுப்புரத்தினத்டதப் வபற்றதபால் புகழ் வபற்றத 
புதடவே.

1908 - புதடவே அருகில் உள்ள சபாரம் முதவபரும் 
புலவேர (மைகபா வித்தவேபான்) பு.அ. 



வபரியேசபாமியிடைமும் பின்னர வபரும் புலவேர 
பங்கபாரு பத்தரிடைமும் தமிழ் 
இலக்கணஇலக்கியேங்கடளயும் சித்தபாந்த 
வவேதபாந்த பபாடைங்கடளயும் கசடைறக் கற்றபார. 
மைபாநிலத்திவலவயே முதல் மைபாணவேரபாகச 
சிறப்புற்றபார. புலவேர சுப்புரத்தினத்டத வவேணு 
"வேல்லூறு" வீட்டுத் திருமைணத்தில் பபாரதியேபார 
கபாணும் வபறு வபற்றபார. பபாரதியேபாரின் வதரவு 
எடடையில் நின்றபார. வவேன்றபார. நட்பு முற்றியேத. 
பபாரதியேபாரின் எளியே தமிழ், புலடமை மிடுக்வகறியே 
சுப்புரத்தினத்டதப் பற்றியேத.

1909 - கல்வி அதிகபாரியேபார உதவியேபால் 
கபாடரக்கபால் சபாரந்த நிரவியில் ஆசிரியேப் பணி 
ஏற்றல்.

1910 - வே.உ.சி.யின் நபாட்டு விடுதடல ஆரவேத்தபால் 
கனிந்திருந்த புலவேர - பபாரதியேபார, வே.வவே.சு., 
பர.வேரதரபாசுலு, அரவிந்தர வபபான்வறபாரக்கப் 
புகலிடைம் அளித்தல். தம் வபற்வறபாரக்கத் 
வதரியேபாமைல் வமைல் தண்டில் வேடித்த வசபாறு 



வகபாடுத்தல். ஓவரபார அடமையேங்களில் 
வசலவுக்கப் பணம் தருதல். கபாவேலரகளின் 
வவேட்டடையிலிருந்த தப்ப உதவேல். பபாரதியேபாரின் 
"இந்தியேபா" ஏட்டடை மைடறமுகமைபாகப் பதிப்பித்தத்
தருதல். ஆசு ஆட்சித் தடலவேடரச (கவலக்டைடரச)
சுட்டை தமுக்கி (தப்பபாக்கி) பபாவவேந்தர 
அனுப்பியேவத.

1916 - தந்டதயேபார (23.1.1916) இயேற்டக எய்தல்.

1918 - பபாரதியேபாருடைன் வநருங்கிப் பழகியே 
பழக்கத்தபால் சபாதி, மைதம், கருதபாத வதளிந்த 
உறுதியேபான கருத்தகளபால் ஈரப்புற்றுப் புலடமைச 
வசருக்கம் மிடுக்கம் மிகந்த நடடையில் எழுதம் 
வதசியே வதய்வேப் பபாடைல்கடளப் பழக தமிழில் 
எழுததல். புதடவே, தமிழக ஏடுகளில் புதடவே 
வக.எசு.ஆர., கண்வடைழுதவவேபான், கிறுக்கன், 
கிண்டைல்கபாரன், வக.எசு. பபாரதிதபாசன் என்ற 
வபயேரகளில் பபாடைல், கட்டுடர, கடத மைடைல்கள் 
எழுததல். 10 ஆண்டுக்கபாலம் பபாரதியேபாருக்க 
உற்றுழி உதவியும் உறு வபபாறுள் வகபாடுத்தம் 



வதபாழனபாய் இருந்தபார. 

1919 - திருபுவேடனயில் ஆசிரியேரபாக 
இருக்டகயில், பிவரஞசு அரசுக்க எதிரபாகச 
வசயேல்பட்டைபார என்று கற்றம் சபாட்டி ஒன்வறகபால்
ஆண்டு சிடறபிடித்த அரசு தவேறுணரந்த 
விடுதடல வசய்தத. வவேடல நீக்க வேழக்கில் 
புலவேர வவேன்று மீண்டும் பணியில் வசரதல். 

1920 - இந்தியே விடுதடல அறப்வபபாரபாட்டைத்தில் 
பங்வகற்றல், புவேனகிரி வபருமைபாத்தூர 
பரவதசியேபார மைகள் பழனி அம்டமைடயே மைணத்தல்.
தம் வதபாளில் கதரத் தணிடயேச சுமைந்த 
வதருத்வதருவேபாய் விற்றல்.

1921 - வசப்டைம்பர 19 - தடலமைகள் சரசுவேதி 
பிறப்பு (12.11.1921) பபாரதியேபார மைடறவு.

1922 - வக.சு. பபாரதிதபாசன் என்ற 
புடனப்வபயேடரத் வதபாடைரந்த பயேன்படுத்தி, 
வதச வசவேகன் "தய்ப்வளசசு", புதடவே 



கடலமைகள், வதவசபாபகபாரி, வதச பக்தன், ஆனந்த 
வபபாதினி, சுவதச மித்திரன் இதழ்களில் 
வதபாடைரந்த பபாடைல், கட்டுடர, கடதகள் 
எழுததல்.

1924 - வசபாவியேத்த நபாட்டு மைபாவீரர இவலனின் 
இழப்பிற்கப் பபாடைல்.

1926 - சிரி மையிலம் சுப்பிரமைணியேர ததியேமுத. 
நூலில் சிந்டதக்கத் தந்டதயேபாதல்.

1928, நவேம்பர 3 - வகபாபதி (மைன்னர மைன்னன்) 
பிறப்பு. தன்மைபான (சுயேமைரியேபாடத) இயேக்கத்தில் 
வபரியேபார ஈ.வவே.இரபா.வுடைன் இடணதல். தபாமும் 
தம் கடும்பமும் பகத்தறிவுக் வகபாள்டகடயே 
வமைற்வகபாள்ளல். கடும்பத் திருமைணங்களில் 
தபாலிடயேத் தவிரத்தல்.

1929 - கடி அரசு, பகத்தறிவு ஏடுகளில் பபாடைல், 
கட்டுடர, கடத, கட்டுப்பபாடு பற்றி 
இந்தியேபாவிவலவயே முதன்முதல் பபாட்வடைழுதியே 



முதல் பபாவேலர என்ற சிறப்புச வபறல்.

1930 - பபாரதி புதடவே வேருடகக்க முன்னும் 
பின்னும் பபாடியே சிறுவேர, சிறுமியேர வதசியேப் 
பபாடைல், வதபாண்டைர நடடைப்பபாட்டு, கதர 
இரபாட்டினப் பபாட்டு நூல் வேடிவில் 
வவேளியிடைப்பட்டைன. வதபாடைரந்த சஞசீவி 
பரவேதத்தின் சபாரல், தபாழ்த்தப்பட்வடைபா ர 
சமைத்தவேப்பபாட்டு நூல்கடள மை.வநபாவயேல் 
வவேளியிடைல். திசம்பர 10 இல் புதடவே முரசு 
கிழடமை ஏட்டின் ஆசிரியேர வபபாறுப்வபற்றல். 

1931 - புதடவே முரசு (5.1.31) ஏட்டில் வசவ்வேபாய் 
உலக யேபாத்திடர - கட்டுடர வேடரதல். 
சுயேமைரியேபாடதச சுடைர என்ற 10 பபாடைல்கடளக் 
வகபாண்டை நூடல "கிண்டைற்கபாரன்" என்ற வபயேரில்
வவேளியிடைல். (கத்தூசி கருசபாமிக்க இந்நூல் 
படடைப்பு) 18.8.31 இரண்டைபாம் மைகள் வேசந்தபா 
(வவேனில்) பிறப்பு. பள்ளி ஆண்டு விழபாவில் 
சிந்தபாமைணி என்ற முத்தமிழ் நபாடைகம் எழுதி 
இயேக்கதல்..



1932 - "வேபாரிவேயேலபார வேரலபாறு" அல்லத 
"வகடுவேபான் வகடு நிடனப்பபான்" புதினம் 
வவேளியிடைல். வவேளியேபார நபாடைகங்களுக்கம் 
தன்மைபான, வபபாதவுடடைடமைக் கூட்டைங்களுக்கம் 
பபாட்வடைழுதித் தருதல். 

1933 - மை. சிங்கபாரவவேலர தடலடமையில் வசன்டன 
ஒயிட்சு நிடனவுக் கட்டிடைத்தில் (31.2.1933) நடைந்த
நபாத்திகர மைபாநபாட்டில் கலந்த வகபாண்டு வேருடகப்
பதிவவேட்டில் நபான் ஒரு நிடலயேபான நபாத்திகன் 
என்று எழுதி டகவயேழுத்திடைல்.

1933 - மூன்றபாம் மைகள் இரமைணி பிறப்பு.

1934 - மைபாமைல்லபுரத்திற்க முழுநிலபா இரவில் 
வதபாழர ப.சீவேபானந்தம், கருசபாமி, கஞசிதம், 
நயினபா சுப்பிரமைணியேம், மையிடல 
சீனி.வவேங்கடைசபாமி, மைபாயூரம் நடைரபாசன், சபாமி 
சிதம்பரனபார, எசு.வி. லிங்கம், நபாரண 
தடரக்கண்ணனுடைன் படைகில் வசல்லல். 



மைபாவேலிபுரச வசலவு - பபாடைல் பிறந்தத. 
9.9.1934 இல் இரணியேன் அல்லத இடணயேற்ற 
வீரன் நபாடைகம் வபரியேபார தடலடமையில் 
நடடைவபறல்.

(கருசபாமி -இரணியேன், திருவேபாசகமைணி வக.எம் 
பபாலசுப்பிரமைணியேன் - பிரகலபாதன்)

1935 -இந்தியேபாவின் முதல் பபாட்வடைடைபான, "சிரி" 
சுப்பிரமைணியே பபாரதி கவிதபா மைண்டைலம் 
வதபாடைக்கம். இதற்க ஊறுதடணயேபாக இருந்தவேர 
எசு.ஆர. சுப்பிரமைணியேம். (சரவவேபாதயேத் தடலவேர) 

1936 - வபங்களூரில் பதினபான்க நபாள் தங்கி 
(1.4.1936) வதசிங்க ரபாசன் வேரலபாற்டற 
"அட்கின்சு" கழுமைத்தபாரக்க "இசு மைபாசுடைர 
வேபாய்சு" இடசத் தட்டுகளில் பதித்தல்.

1937 -இல் புரசசிக்கவி -கறுப்பபாவியேம் 
வவேளியிடைல். பபாலபாமைணி அல்லத பபாக்தபாத் 
திருடைன் திடரப்படைத்திற்கக் கடத, உடரயேபாடைல், 



பபாடைல் எழுததல். இதில் நடித்தவேரகள் 
டி.வக.சண்முகம்-உடைன் பிறந்வதபார அடனவேரும்.

1938 -"பபாரதிதபாசன் கவிடதகள்" முதல் 
வதபாகதிடயேக் கத்தூசி கருசபாமி, கஞசிதம் 
கருசபாமி வவேளியிட்டைனர. வபபாருளுதவி 
வசய்தவேர கடைலூர தி.கி. நபாரபாயேனசபாமி. 
தமிழிலக்கியேத்திவலவயே வபரும் புரட்சிடயே 
உண்டைபாக்கியேதபால், வபரியேபார. "தன்மைபான 
இயேக்கத்தின் வபரும் பபாவேலர" என்று 
பபாரபாட்டினபார. மைருத்தவேர மைபாசிலபாமைணியேபார 
நடைத்தியே தமிழரசு இதழில் வதபாடைரந்த எழுததல்.
"தமிழுக்க அமுவதன்று வபர" என்ற பபாடைடல 
அசசுக் வகபாத்தவேர பின்னபாளில் சிறப்புற்ற 
எழுத்தபாளர "விந்தன்".

1939 -"கவி கபாளவமைகம்" திடரப்படைத்திற்கக் 
கடத, உடரயேபாடைல், பபாடைல் எழுததல். இரணியேன்
அல்லத இடணயேற்ற வீரன் நூல் வேடிவில் 
வேருதல்.



1941 -"எதிரபபாரபாத முத்தம்" பபாவியேம் கபாஞசி 
வபபான்னப்பபாவேபால் வேபானம்பபாடி நூற்பதிப்புக் 
கழகத்தில் வவேளியிடைல். இதற்க வமைலட்டடை 
ஓவியேம் இரபாய் சவுத்ரி.

1942 - கடும்ப விளக்க 1 வவேளியிடைல். இந்தியேப் 
வபபாரபாட்டை எழுசசிடயே மைடறமுகமைபாக 
ஊக்கவித்தல். இரண்டைபாம் உலகப் வபபாடர 
-இட்லடர எதிரத்தல். பல ஏடுகட்கம் எழுததல்.

1943 - பபாண்டியேன் பரிசு-பபாவியேம் வவேளியிடைல்.

1944 - வபபாரியேபார முன்னிடலயில் தடலமைகள் 
சரசுவேதி திருமைணம். மைணமைகன் புலவேர 
கண்ணப்பர. "இன்ப இரவு" (புரட்சிக்கவி) 
முத்தமிழ் நிகழ்சசி அரங்வகற்றம். இருண்டை வீடு, 
கபாதல் நிடனவுகள், நல்ல நீரப்பு (நபாடைகம்) 
அழகின் சிரிப்பு ஆகியே நூல்கள் ஒன்றன் பின் 
வவேளியிடைல். சதி சுவலபாசனபா என்ற 
திடரப்படைத்திற்கக் கடத, உடரயேபாடைல், பபாடைல் 
எழுததல். கடும்ப விளக்க 2 வவேளியிடைல். 



வசட்டிநபாடு முழுவேதம் இலக்கியேச 
வசபாற்வபபாழிவு நடைத்திப் பகத்தறிவு 
இயேக்கத்டதக் கபாலூன்றச வசய்தல். கடலவேபாணர 
என்.எசு.வக. வுக்கபாக "எதிரபபாரபாத முத்தம்" 
நபாடைகமைபாத் தீட்டித் தருதல். "கற்கண்டு" 
வபபாறுடமை கடைலினும் வபரித இடணத்த 
எள்ளல் நூல் வவேளியிடைல்.

1945 - புதடவே 95, வபருமைபாள் வகபாயில் வதரு 
வீட்டடை வேபாங்கதல். தமிழியேக்கம், (ஒவர இரவில்
எழுதியேத) எத இடச நூல்கள் வவேளியிடைல்.

1946 - முல்டல இதழ் வதபாடைங்கப்பட்டைத. 
அடமைதி, ஊடமை நபாடைகம் வவேளியிடைல். 29.7.1946 -
பபாவவேந்தர "புரட்சிக் கவி" என்று வபபாற்றப்பட்டு 
ர.25 ஆயிரம் வகபாண்டை வபபாற்கிழிடயே, நபாவேலர 
வசபாமைசுந்தரம் பபாரதியேபார தடலடமையில் 
வபபான்னபாடடை வபபாரத்தி அறிஞர அண்ணபா 
திரட்டித் தந்தபார. தமிழகப் வபரறிஞரகள் 
அடனவேரும் வேபாழ்த்திப் வபசினர. 8.11.1946 இல் 
முப்பத்வதழபாண்டுத் தமிழபாசிரியேர பணிக்கப் 



பின் பள்ளியிலிருந்த ஓய்வு வபறுதல்.

1947 - புதக்வகபாட்டடையிலிருந்த "கயில்" 12 மைபாத 
வவேயியீடு. சவுமியேன் நபாடைக நூல், பபாரதிதபாசன் 
ஆத்திசசூடி வவேளியிடுதல். வசன்டனயில் கயில் 
இதழ். ஆயிரம் தடல வேபாங்கி அபூரவே சிந்தபாமைணி 
- திடரப்படைக் கடத, உடரயேபாடைல், பபாட்டு 
தீட்டைல். இடசயேமுத வவேளியிடைல். 
புதடவேயிலிருந்த "கயில்" ஆசிரியேர - 
வவேளியிடுபவேர - "கவிஞர வபசுகிறபார" 
வசபாற்வபபாழிவு நூல்.

1948 - கபாதலபா? கடைடமையேபா? பபாவியேம் 
முல்டலக்கபாடு, இந்தி எதிரப்புப் பபாடைல்கள், 
படித்த வபண்கள் (உடர நபாடைகம்), கடைற்வமைற் 
கமிழிகள் பபாவியேம். கடும்ப விளக்க 3, 
திரபாவிடைர திருப்பபாடைல், அகத்தியேன் விட்டை கரடி -
நூல் வவேளியிடைல். கயில் மைபாத ஏட்டிற்கத் தடடை, 
நபாவளடைபாக்கதல், கருஞசிறுத்டத உருவேபாதல்.

1949 - பபாரதிதபாசன் கவிடதகள், 2-ஆம் வதபாகதி 



வசர தபாண்டைவேம், முத்தமிழ், நபாடைகம், 
தமிழசசியின் கத்தி - பபாவியேம், ஏற்றப் பபாட்டு 
வவேளியிடைல்.

1950 - கடும்ப விளக்க 4, கடும்ப விளக்க 5 
வவேளியிடைல்.

1951, வசப்டைம்பர 15 இல் வவேனில் (வேசந்தபா 
தண்டைபபாணி) திருமைணம். அ. வபபான்னம்பலனபார 
தடலடமையில் நடைந்தத. அமிழ்த எத? கடழக் 
கூத்தியின் கபாதல் வவேளியிடைல்.

அறுபதபாண்டு மைணிவிழபா திருசசியில் நிகழ்வுறல்.

1952 - வேடளயேபாபதி - திடரப்படைம், கடத, 
உடரயேபாடைல், பபாட்டு, இடசயேமுத இரண்டைபாம் 
வதபாகதி வவேளியிடைல்.

1954 - வபபாங்கல் வேபாழ்த்தக் கவியேல், கவிஞர 
வபசுகிறபார - வசபாற்வபபாழிவு நூல் வவேளிவேரல். 
களித்தடலயில் ஆட்சி வமைபாழிக் கழுவிற்கத் 



தடலடமை ஏற்றல்.

1954 - மூன்றபாம் மைகள் இரமைணி 
சிவேசுப்பிரமைணியேம் திருமைணம். இரபாசபாக் 
கண்ணனபார தடலடமையில் நடைந்தத.

1955 - புதடவேச சட்டைமைன்றத் வதரதலில் 
வவேற்றியுற்று அடவேத் தடலடமை ஏற்றல். சூன் 
26 இல் மைன்னர மைன்னன் - டமைசூர வீ. சபாவித்திரி 
திருமைணம். வகபாடவே அ. ஐயேபாமுத்த தடலடமை. 
பபாரதிதபாசன் கவிடதகள் மூன்றபாம் வதபாகதி 
வவேளியிடைல்.

1956 - வதனருவி இடசப்பபாடைல்கள் வவேளியிடைல்.

1958 - தபாயின் வமைல் ஆடண, இடளஞர 
இலக்கியேம் வவேளியிடைல். தமிழகப் புலவேர 
கழுவின் சிறப்புறுப்பினரபாதல். கயில் - கிழடமை 
ஏடைபாக வவேளிவேருதல்.

1959 - பபாரதிதபாசன் நபாடைகங்கள், கறிஞசித் திட்டு 



பபாவியேம் வவேளியிடைல். பிசிரபாந்டதயேர - 
முத்தமிழ் நபாடைகம் வதபாடைரதல். 1.11.1959 முதல் 
திருக்கறளுக்க வேள்ளுவேர உள்ளம் என்ற உடர 
விளக்கம் எழுததல்.

1961 - வசன்டனக்கக் கடி வபயேரதல். 
"பபாண்டியேன் பரிசு" திடரப்படைம் எடுக்க 
திட்டைமிடைல். வசக் நபாட்டு அறிஞர வபரபாசிரியேர 
கமில்சுவேலபில் "வசக்" வமைபாழியில் வபயேரத்த 
பபாவவேந்தரின் பபாடைல்கடளக் வகபாண்டை நூடலப் 
வபறுதல். நடுவேர எசு. மைகரபாசன் நட்புறவு. 

1962 - வசன்டனயில் மீண்டும் கயில் கிழடமை ஏடு
(15.4.1962). அடனத்தலகக் கவிஞர மைன்றத் 
வதபாற்றம். கண்ணகி புரட்சிக் கபாப்பியேம், 
மைணிவமைகடல வவேண்பபா - வவேளியிடைல். தமிழ் 
எழுத்தபாளர சங்கம் சபாரபில் இரபாசபாசி 
வபபான்னபாடடை அணிவித்தக் வகடையேம் வேழங்கல். 

1963 - வதபாழர ப.சீவேபானந்தம் மைடறவு கறித்தப் 
"புகழ் உடைம்பிற்கப் புகழ் மைபாடல" பபாடைல் 



எழுததல். சீனப்படடைவயேடுப்டப எதிரத்த 
அடனத்திந்தியே மைக்கடள வீறுவகபாண்வடைழுப் 
பபாடைல்கள் எழுததல். பன்மைணித்திரள் நூல் 
வவேளியீடு. 1972-ஆம் ஆண்டு பிறந்தநபாள் விழபா 
வேழக்கறிஞர வி.பி. இரபாமைன் தடலடமையில் 
நடடைவபற்றத.

"பபாரதியேபார வேரலபாறு" திடரப்படைம் எடுக்கத் 
திட்டைமிட்டு எழுதி முடித்தல். இரபாசிபுரத்தில் 
புலவேர அரங்கசபாமி கூட்டியே கவிஞரகள் 
மைபாநபாட்டில் தடலடமை ஏற்றல்.

1964 - பபாரதியேபார வேரலபாற்றுத் திடரப்படைத்திற்கத் 
தீவிர முயேற்சி. வசன்டன, வசன்டன வபபாத 
மைருத்தவேமைடனயில் ஏப்ரல் 21 இல் இயேற்டக 
எய்தல். மைறுநபாள் புதடவேக் கடைற்கடரயில் உடைல் 
அடைக்கம். வேபாழ்ந்த கபாலம் 72 ஆண்டு 11 மைபாதம் 28 
நபாள். 

1965, ஏப்ரல் 21 - புதடவே கடைற்கடர சபாரந்த 
பபாப்பம்மைபா வகபாயில் இடுகபாட்டில் பபாரதிதபாசன் 



நிடனவு மைண்டைபம் புதடவே நகரபாட்சியினரபால் 
எழுப்பப்பட்டைத.

1968 - உலகத் தமிழபாரபாய்சசி மைபாநபாட்டின் வபபாத 
வசன்டனக் கடைற்கடரயில் பபாவவேந்தர உருவேம் 
நபாட்டைப் வபறல்.

1970, சனவேரி - இரமைணி மைடறவு.

1971, ஏப்ரல் 29 - பபாவவேந்தரின் பிறந்த நபாள் விழபா 
புதடவே அரசு விழபாவேபாகக் வகபாண்டைபாடைப் 
வபற்றத. ஒவ்வவேபாரபாண்டும் அரசு விழபா 
நிகழ்கிறத. பபாவவேந்தர வேபாழ்ந்த வபருமைபாள் 
வகபாயில் வதரு, 95 ஆம் எண் வகபாண்டை இல்லம் 
அரசுடடைடமையேபாயிற்று. அங்வக புரட்சிப் பபாவேலர
நிடனவு நூலகம், கபாட்சிக் கூடைம் நடைந்த 
வேருகிறத.

1972, ஏப்ரல் 29 - பபாவவேந்தரின் முழு உருவேச 
சிடல புதடவே அரசினரபால் திறந்த 



டவேக்கப்வபற்றத.

1979 - கடைற்வமைற் கமிழிகள் - பபாவியேத்தின் 
பிரஞசு வமைபாழியேபாக்கம் வவேளியிடைப் வபறல்.

(நன்றி: புரட்சிப் பபாவேலரின் "சிரிக்கம் 
சிந்தடனகள்" நூலிலிருந்த) 
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